
PROTOKÓŁ NR VIII/19 
z VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie 

w dniu 25 kwietnia 2019 r. 
 

 
 
Sesja rozpoczęła się  o godz. 1000 i trwała do godz. 1255. 
 
Listy obecności radnych stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2. 
 
W posiedzeniu udział wzięli: 
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn  
2. Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński 
3. Sekretarz Miasta i Gminy Gryfino Ewa Sznajder 
4. Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Beata Blejsz 
5. Radca prawny Krzysztof Judek 
6. Sołtysi wg listy obecności – załącznik nr 3 
7. Zaproszeni goście wg listy obecności – załącznik nr 4. 
 
Ad. I. Sprawy regulaminowe. 
 
1/ otwarcie obrad i stwierdzenie quorum. 
 
Otwarcia obrad dokonał Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Rafał Guga. Przywitał 
wszystkich zgromadzonych na sesji – radnych, burmistrza, skarbnik, sekretarz, naczelników 
i pracowników urzędu, przedstawiciela policji, sołtysów oraz mieszkańców gminy Gryfino. 
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził kworum, ponieważ na stan 
Rady 21 osób w posiedzeniu uczestniczyło 21 radnych. 
Porządek obrad radni otrzymali wraz z zawiadomieniem o sesji i projektami uchwał – 
załącznik nr 5. 
 
2/ przyjęcie protokołu z VII sesji. 
 
Przewodniczący Rady zapytał czy radni zgłaszają uwagi do protokołu. W związku  
z brakiem uwag przewodniczący poddał pod głosowanie przyjęcie protokołu z VII sesji. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 20 radnych,  
w głosowaniu wzięło udział 19 radnych. Za przyjęciem protokołu głosowało 19 radnych. 
Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że protokół został przyjęty. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 6. 
 
Ad. II. Zgłaszanie wniosków w sprawie zmiany porządku obrad. 
 
Przewodniczący poinformował, że w dniu 24 kwietnia br. do Rady Miejskiej wpłynął nowy 
druk nr 13/VIII - projekt uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok. 
Projekt otrzymała Komisja Rewizyjna, pozostali radni przed sesją. 
Przewodniczący zaproponował wprowadzenie ww. projektu uchwały do porządku obrad 
sesji. 
Innych uwag do porządku obrad nie zgłoszono. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie wprowadzenie do porządku 
obrad projektu uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok jako punktu 
XVI. 
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W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem zmiany porządku obrad głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że porządek obrad został 
zmieniony. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 7. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - szanowni państwo, zanim przejdziemy do punktu  
III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań mamy dzisiaj wyjątkową sytuację. Na 
sali jest bardzo duża reprezentacja przedstawicieli gryfińskich placówek oświatowych. 
Dostałem zgłoszenie przed sesją, że przedstawiciele chcieliby zabrać głos. Zapraszam. 
Nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Anna Szkraba – szanowni 
państwo, występujemy tutaj w imieniu naszych kolegów i koleżanek licznie 
zgromadzonych, przedstawicieli wszystkich placówek oświatowych strajkujących w tym 
momencie w Gryfinie. Nazywam się Anna Szkraba, jestem nauczycielem Liceum 
Ogólnokształcącego w Gryfinie, jestem nauczycielem języka niemieckiego, pracuję  
w zespole szkół już dwadzieścia lat. Moja praca pedagoga już jest prawie trzydzieści lat,  
w przyszłym roku mija. Moje pierwsze studia to była pedagogika specjalna, pracowałam 
przez parę lat w placówkach specjalnych. Po przeprowadzce do Gryfina, bo jestem  
z urodzenia szczecinianką i tam kończyłam studia, zaczęłam pracę w Nowym Czarnowie 
sanatorium. W związku z zawirowaniami związanymi z przekształceniami oświatowymi 
sanatorium przestało istnieć. Ja już wcześniej wiedząc o tym podjęłam decyzję  
o przekwalifikowaniu się, wiedząc, że muszę podjąć jakieś kroki, żeby dalej mieć pracę. 
Postanowiłam zostać nauczycielem języka niemieckiego, zainwestowałam bardzo dużo 
pieniędzy i mojego wolnego czasu, ponieważ uczestniczyłam przez dwa lata w kursach 
językowych prowadzonych przez Instytut Goethego. Za własne pieniądze i poświęcając 
swój własny prywatny czas, kosztem życia rodzinnego ukończyłam ten kurs zdając 
certyfikat najwyższy o najwyższym poziomie, który uprawniał mnie w tym czasie do 
nauczania języka niemieckiego w szkole i podjęłam pracę w liceum, ponieważ taka była 
potrzeba. Nie było nauczycieli języków obcych na rynku prawie w ogóle. Nikt ode mnie 
tego nie wymagał, jednak ja będąc świadomym nauczycielem wiedziałam, że muszę swoje 
kompetencje i swoje wykształcenie pogłębiać, w związku z czym mając już trzydzieści parę 
lat podjęłam decyzje o tym, że będę dalej studiować i podjęłam 5-letnie studia zaoczne 
płacąc również z własnej kieszeni, państwo mi nie dofinansowało ani złotówki  
i ukończyłam z wyróżnieniem oba kierunki z najwyższymi ocenami, dlatego bardzo mnie 
bolą takie komentarze w prasie i w mediach, że w szkole pracują nieudacznicy, nieuki, 
ludzie, którzy są najgorszego sortu i ludzie, którzy nie mają kompetencji do tego, żeby być 
nauczycielami. Przepraszam, bo trochę emocje mną targają. Nie mam doświadczenia  
w wystąpieniach publicznych przed tak licznym gronem. W czasie mojej 20-letniej pracy  
w liceum brałam udział w kilkunastu, nie zliczę już teraz, projektach edukacyjnych,  
w których współpracowałam z licznymi szkołami niemieckimi. Młodzież wyjeżdżała ze mną 
na projekty, zawsze pracowałam dla idei właśnie, nie oczekując pieniędzy, nie oczekując 
gratyfikacji, nie oczekując nawet podziękowań, bo wydawało mi się, że taki jest mój 
obowiązek. Nawet w tym roku brałam udział w dwóch projektach edukacyjnych, gdzie 
byłam koordynatorem projektu, opiekunem 24 godziny na dobę i tłumaczem, oczywiście za 
pensję, bo oczywiście nikt nie płaci mi za dyżury nocne, które muszę pełnić będąc  
z młodzieżą na takim wyjeździe. Niektórzy z państwa radnych jesteście nauczycielami, czy 
byliście, wiecie jaka jest specyfika pracy nauczyciela. Zawsze pracowałam dla idei, bo tak 
mi się wydawało, tak z resztą byłam wychowana, że tak trzeba. Dzisiaj przystąpiłam do 
strajku, bo stwierdziłam, że właściwe dlaczego ja mam pracować cały czas za darmo. 
Przygotowywałam też w swojej karierze mnóstwo ludzi, którzy zdawali maturę z języka 
niemieckiego, często też zostawałam z nimi po lekcjach czując taką potrzebę, ponieważ 
tych godzin języka nie zawsze było tyle, ile trzeba by było, żeby ich dobrze przygotować. 
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Nie oczekiwałam zapłaty, też wydawało mi się, że tak trzeba, że to jest moje powołanie, 
moja praca, dlatego bardzo mi jest przykro, jeśli w mediach słyszę oszczerstwa na nasz 
temat, kalumnie wylewane na nasz temat i nieprawdziwe zupełnie, nie przystające do 
rzeczywistości opinie o naszej pracy. Je jestem jedną z wielu, bo ja nie chcę tutaj 
powiedzieć, że ja jestem kimś wyjątkowym. Nie. Wszyscy ci moi koledzy i koleżanki, którzy 
tam siedzą, to są ludzie, którzy mają pokończone nie tylko jedne studia. Wielu z nich tak 
samo jak ja, ma pokończone dwa fakultety. Proszę państwa, to jest 10 lat studiów plus 
jeszcze dwa lata kursu. Jeszcze raz powtórzę – za własne pieniądze, nie zrefinansowane 
przez państwo. Państwo oczekuje teraz ode mnie, państwo w sensie rząd, żebym ja 
pracowała dalej i nie upominała się o pieniądze, ponieważ powinnam pracować dla idei. 
Pracowałam trzydzieści lat. Nie wiem, czy po  tym strajku i po tym co się wydarzyło, po 
tym, jak potraktowano nas pokazując, że właściwie jesteśmy w szkole niepotrzebni i zbędni 
zastępując nas właściwie ludźmi przypadkowymi często, gęsto, mówię o egzaminach 
gimnazjalnych i ośmioklasistów, właściwie doszłam do wniosku, że te wszystkie moje 
wysiłki, które ja przez całe życie czyniłam są niepotrzebne, że te moje wydatki, które 
zainwestowałam, to co zainwestowałam w siebie było niepotrzebne, że może trzeba było 
poświęcić czas moim dzieciom i rodzinie, może trzeba było jeździć na urlopy, może trzeba 
było znaleźć sobie inną pracę. Dzisiaj po trzydziestu latach trudno mi będzie znaleźć coś 
innego, aczkolwiek myślę, że nie miałabym problemu. Gdybym stanęła sobie na wolnym 
rynku i zaoferowała swoje usługi myślę, że odnalazłabym się w tej rzeczywistości, jednak 
chciałabym dalej pracować w szkole. Myślę, że wyrażam stanowisko moich wszystkich 
koleżanek i kolegów. Ja nie wiem, jak ja będę miała odwagę stanąć po tym skończonym 
strajku wobec moich uczniów i co ja mam im powiedzieć. Czy ja mam jeszcze jakiś 
autorytet? Czy ja jeszcze jestem kimś w ogóle? Jeśli wczoraj weszła ustawa, która mówi, że 
może dyrektor wpisać ocenę, że może burmistrz przyjść do szkoły wpisać ocenę, ja 
oceniam dwadzieścia lat. Proszę państwa, to jest po prostu bardzo trudna, czasami bardzo 
emocjonująca decyzja postawić komuś ocenę na koniec roku. Mimo mojej wiedzy 
psychologicznej, pedagogicznej, metodycznej, bo naprawdę mam za sobą bardzo wiele lat 
studiów często jestem w dużym dylemacie co mam komu postawić, ponieważ nie zawsze 
znam wszystkie przesłanki. Nigdy ocena nie będzie oceną obiektywną. Tym bardziej dziwię 
się, że można zadecydować tak po prostu, że ktoś przyjdzie z zewnątrz zupełnie nie znając 
specyfiki zawodu, nie znając ucznia, nie znając jego predyspozycji i możliwości, bo też  
w oparciu o to często wystawiam te oceny, o jego pracę, bo czasami się zdarza, że ktoś ma 
możliwości jakie ma, ale po prostu się stara, że ktoś z zewnątrz po prostu przyjdzie i za 
mnie wystawi tę ocenę, więc ja nie widzę sensu w ogóle mojej pracy. Po co ja mam robić 
sprawdziany, po co ja mam stawiać oceny cząstkowe jeśli to jest nieistotne? Nie wiem co 
się jeszcze może wydarzyć, żeby ktoś w końcu zwrócił uwagę, że my nie jesteśmy żadnymi 
działaczami partyjnymi. Nie jesteśmy na żadnym pasku nikogo. U nas z organizacji 
związkowej w naszej strajkującej szkole jest jedna osoba, wszyscy jesteśmy apolityczni, 
niezrzeszeni i naprawdę nam jest obojętne kto rządzi. My chcemy tylko, żeby nas 
traktowano sprawiedliwie i żeby z nami po prostu rozmawiano. Każdy kto potrafi 
obiektywnie spojrzeć na to, co się dzieje to widzi, przecież państwo nas znacie, jesteśmy 
tutaj, niektórzy z nas może sąsiadami, znamy się z różnych relacji. Ja może nie jestem 
gryfinianką, więc nie znam tak dobrze społeczności, ale ci, którzy tutaj się urodzili  
w Gryfinie, to przecież znacie się państwo nawzajem. Czy naprawdę macie odwagę 
powiedzieć wobec nas, że my jesteśmy wichrzycielami, którzy chcą zmienić rząd, zmienić 
układ sił rządzących, bo takie nam się przypisuje już teraz motywacje. Proszę państwa, 
zastanówmy się proszę wszyscy, państwo radni również po co jest nauczyciel. Czy on jest 
potrzebny dzisiaj? Czy wy, jako rada miasta potrzebujecie nauczycieli wykwalifikowanych, 
zmotywowanych do pracy, czy jest wam wszystko jedno, kto będzie w szkołach pracował, 
bo powiem szczerze dzisiaj pan prezes Kaczyński powiedział, że może wróci do czegoś co 
było przed laty, czyli, że po 30 latach z tego 20 lat przy tablicy, można iść na wcześniejszą 
emeryturę. Być może ja skorzystam z tego, bo po prostu te emocje, które mną targają  
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i które targają wszystkimi moimi koleżankami i kolegami, to jest coś nie do opisania. Na 
koniec jeszcze chciałam powiedzieć, że jest nam też bardzo przykro z tego powodu, że rada 
miejska w trzecim tygodniu trwania strajku nie zainteresowała się naszą sytuacją. Nikt  
z państwa nie przyszedł do nas, nie zapytał się jak my się czujemy, dlaczego my 
strajkujemy, że przyjęliście jakby za pewnik to, co chyba, ja nie wiem, bo może nie, to co 
się mówi w telewizji na nasz temat, a my jesteśmy tu z wami, my uczymy wasze dzieci, być 
może wasze wnuki. Jeszcze uczymy. Spójrzcie państwo na nas, być może to jest ostatni 
moment, być może my się już nie spotkamy w takim gronie po tym strajku. Jesteśmy tu  
i teraz. Nie obchodzi nas za bardzo co się będzie działo dalej. My na razie strajkujemy. 
Bardzo jest nam przykro jeżeli słyszymy też takie negatywne na nasz temat opinie z ust 
włodarzy naszego miasta. Ja nie ukrywam, że osobiście jestem trochę zawiedziona, bo 
głosowałam na niektórych z państwa, na pana burmistrza głosowałam, głosowałam na 
Roberta, mojego kolegę i myślałam, że ten mój głos jest oddany na człowieka z klasą, który 
będzie potrafił też umieć zająć takie obiektywne stanowisko. Dochodzą mnie słuchy różne, 
nie wiem na ile sprawdzone, na ile nie, ale jeśli to się tak dzieje faktycznie, że pan 
burmistrz nie ma zbyt dobrej opinii o nas, to jest mi bardzo przykro, bo po prostu nie 
wiem, czy tak nas państwo osobiście znacie i wiecie dokładnie kto uczy w waszych 
placówkach, którymi rządzicie. Jest nas wielu, nie jesteśmy anonimowi, nie jesteśmy 
pionkami, wszyscy jesteśmy ludźmi z wykształceniem, wykwalifikowani i mający 
kompetencje do tego, żeby uczyć, pracować i wychowywać wasze dzieci. Zadajcie sobie 
państwo pytanie – co dalej z polską szkołą? Czy wy chcecie, żeby to w tym kierunku 
pożądało, czy jednak chcecie, żeby coś tu się zadziało? Może przy okazji tej właśnie jest to 
dobry moment, żeby się zastanowić co dalej z gryfińską oświatą. Może powinniśmy się 
spotkać wszyscy razem – nauczyciele i przedstawiciele radnych, żeby się zastanowić co my 
tutaj dalej chcemy z tymi szkołami robić, żeby nie było tak, że my w zasadzie, pracując  
w liceum nie wiemy, czy my będziemy w przyszłym roku pracować w liceum, czy może nie, 
czy może w zespole szkół ponadgimnazjalnych, gdzie zostaniemy połączeni z Łużycką. Nikt 
nas się za bardzo o zdanie nie pyta. Wiemy że decyzje zapadną poza naszymi plecami bez 
względu na to, jakie my mamy na to zdanie i stanowisko i też nam jest z tego powodu 
przykro, że my jako nauczyciele właściwie o niczym nie decydujemy. Zadajcie sobie 
państwo pytanie, czy to tak powinno być, czy może powinniśmy razem tutaj na terenie 
tego małego naszego miasta współpracować. Ja jestem ze Szczecina, ale od ponad 
dwudziestu lat mieszkam w Gryfinie i Gryfino stało się trochę taką moją małą ojczyzną. 
Mogłabym pracować w Szczecinie pewnie, ale zawsze sobie powtarzam – dlaczego dobry 
nauczyciel, za którego ja się uważam, może nieskromnie, ma iść do Szczecina do szkół,  
a np. nie poświęcić swojej pracy i zaangażowania tutaj na rzecz lokalnej społeczności? 
Zadbajmy, żeby nasze szkoły też były dobre. Zadbajmy o dobre imię, ale do tego 
potrzebujemy wsparcia wszystkich państwa. Nie możecie nas zostawić teraz samych i po 
prostu uważać, że wszystko jest okay, niech sobie strajkują, aż w końcu emocjonalnie nie 
wytrzymają, bo my już nie wytrzymujemy emocjonalnie. To jest dla nas bardzo duży stres  
i decyzje czy klasyfikować, czy nie klasyfikować, każdego dnia czekamy rano na jakieś 
decyzje rządu, cały czas wierzymy, że coś się wydarzy, że rząd zacznie w  końcu z nami 
rozmawiać. Trafiamy na ścianę, po prostu uważa się nas za, właściwie już nie wiem kogo, 
bo nawet słyszałam, że za agentów radzieckich. To jest kuriozalne i śmieszne i absurdalne, 
ale ludzie w to wierzą, a wy państwo musicie też jakby zająć stanowisko i się określić, czy 
wy uważacie nas tak, jak nas uważa telewizja publiczna za takich właśnie, czy też uważacie 
nas za ludzi zaangażowanych, którzy dużo dają i chcą dawać dalej szkołom gryfińskim. Ja 
jestem tylko pionkiem, bo takich jak ja tutaj jest wiele. Wszyscy ci, którzy tutaj stoją  
i nauczyciele przedszkoli, i nauczyciele szkół podstawowych to są ludzie bardzo 
zaangażowani i jakbyście spojrzeli obiektywnie i przyjrzeli się naszej pracy dokładnie, to 
zobaczylibyście, że my naprawdę nie pracujemy tylko 18 godzin w tygodniu, że my 
poświęcamy, większość z nas, bo ja nie mówię, że wszyscy, niektórzy muszą zarobić na 
chleb i pracują w dwóch pracach kosztem oczywiście pracy w szkole publicznej. Z tego też 
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trzeba sobie zdawać sprawę. Nie każdy ma komfort taki jak ja, że ja już nie mam dzieci, 
dzieci pokończyły studia, więc mogę sobie dla idei popracować, ale niektórzy muszą 
spłacić kredyty, muszą zarobić też na utrzymanie rodziny, więc pracują w jednej szkole,  
w drugiej, trzeciej, czwartej, a czasami pracują jeszcze popołudniami np. na kursach 
językowych bądź może też udzielają prywatnie korepetycji. Ale z czego to wynika? Z takiej, 
a nie innej sytuacji i nie róbcie nam państwo z tego zarzutu, ponieważ tak jak mówię, 
niektórzy muszą po prostu zarobić na chleb. Jeszcze ostatnie pytanie – czy autorytet 
nauczyciela w ogóle jeszcze dzisiaj jest istotnym elementem wykształcenia i wychowania, 
czy nie? Bo ja mam wrażenie, że nie, ponieważ autorytet się zniszczyło. Ja się czuję 
pokonana, nie wiem, jak ten strajk się zakończy, a on się zakończy na pewno niedługo, 
czuję się upokorzona, pokonana, sprowadzona do parteru, właściwie rzucona na kolana  
i nie wiem, nie wyobrażam sobie, jak ja stanę przed klasą i co ja powiem tym uczniom, 
jeszcze w kontekście oczywiście wszystkiego tego, co się dzieje w internecie i tego hejtu 
całego, który się na nas wylewa, i tych opinii niesprawiedliwych często, i radnych, i 
włodarzy, ale też rodziców i uczniów. Różnie nas oceniają. Ja nie mówię, że ja jestem 
idealnym nauczycielem, bo nie jestem, każdy ma swoje plusy i minusy. Staram się i dużo 
czasu poświęcam na to, żeby jednak przygotować się do lekcji, te lekcje prowadzić 
rzetelnie. 
Nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Małgorzata Król – dziękuję 
Ani oczywiście za to co powiedziała do was wszystkich. Niektórych tu uczyłam, a ja nie 
wstydzę się powiedzieć – jestem doskonałym nauczycielem. Daję z siebie 150 procent. 
Kocham moich uczniów i oni kochają mnie. Proszę mi nie mówić, że jestem nikim. Nie. Nie 
jestem nikim. Jestem osobą charyzmatyczną - pani nas uczy wolności, pani nas uczy 
odwagi, pani nas uczy biologii. Też. Proszę mi nie mówić, że jestem nikim. Nie. Nie jesteśmy 
nikim i oczekujemy od państwa wsparcia i godnego traktowania, choć to smutne, że po 35 
latach całej siebie dla uczniów, ja muszę upominać się o godność, ja muszę udowadniać 
wam kim jestem. Nie muszę tego robić swoim uczniom, nie muszę udowadniać, oni wiedzą 
kim ja jestem. Szanują to. Schowani w klasach oczekujemy tego od władz naszego miasta. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – to nieprawda, że społeczność nie 
ma szacunku do nauczycieli, bo my wszyscy jak tu siedzimy jesteśmy wytworem polskiej 
szkoły i my wszyscy mieliśmy w swoim życiu wspaniałych nauczycieli, pedagogów, którzy 
postawili naszą wiedzę na wysokim poziomie. Wiele z pań znam, chodziliśmy wspólnie do 
szkoły i pamiętamy wspaniałych nauczycieli, pana profesora Woźniaka, panią profesor 
Siarkiewicz i innych – osoby wyjątkowe. Ja mam wielki szacunek do zawodu nauczyciela. 
Swój pierwszy zawód wybrałem i byłem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej 
Wydziału Historii w Szczecinie i pracowałem przez trzy lata w Szkole Podstawowej nr 2  
w Gryfinie i był to dla mnie wyjątkowy zaszczyt, i bolączki polskiej szkoły już w latach 
osiemdziesiątych były bardzo podobne do stanu, który ma miejsce obecnie. Moja pierwsza 
pensja w szkole wynosiła 3.500 zł, proszę państwa w innych pieniądzach, proszę pamiętać, 
w 1983 r. To była 1/3 wynagrodzenia mojego ojca robotnika w Szczecińskim 
Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego. To był dramat. Wedy obowiązywała również tak 
jak dzisiaj Karta Nauczyciela, moje pensum godzin wynosiło 21 i wiem jak wygląda praca 
nauczyciela i wiem jak wygląda ta praca również dzisiaj i też skończyłem dwa fakultety,  
i też rodzice bardzo mnie wspierali, żebym mógł te studia osiągnąć. Ja wybrałem inną 
drogę, rozwiązałem umowę o pracę, z rocznym wyprzedzeniem poinformowałem śp. panią 
dyrektor Ślebiodę, że nie starcza mi na życie i za rok odejdę, pójdę do innej pracy i nikogo 
do tego nie zachęcam, bo bardzo mi brakuje kontaktu z młodzieżą, która tak, jak 
nauczyciel, sprzątaczka, woźna są podmiotami najważniejszymi dla systemu oświatowego. 
Te wszystkie reformy, które są co kilka lat wykonywane, one w ogóle nie zmieniają polskiej 
szkoły i czy to jest gimnazjum, czy szkoła ośmioklasowa, to nie wykonano zasadniczej 
reformy związanej z sytuacją pedagogów i pracowników oświaty. My w gminie Gryfino 
szanujemy nauczycieli i to właśnie ta ekipa doprowadziła do tego, że pomimo, iż nie było 
podwyżek rządowych, to dwukrotnie gmina Gryfino wraz z radnymi podniosła 
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wynagrodzenia w naszej oświacie. Niedużo, ale takie są możliwości zadłużonej gminy. 
Szanowni państwo, nie wiem skąd biorą się te wypowiedzi, bo ja pozwalam sobie na 
wypowiedzi o polskiej oświacie, ale to nie dotyczy nauczycieli. Zdarzyło mi się w życiu, że 
miałem do czynienia z kilkoma nauczycielami, którzy w zawodzie nie powinni pracować,  
a pracowali, a większość nauczycieli tak, jak pani Szkraba, czy pani Rozmyślak są 
zaangażowani w pracę szkoły i służą, i teraz proszę państwa znaleźliśmy się w sytuacji 
dramatycznej, bo buduje się konflikt, wykorzystując nauczycieli. Konflikt budują dwie 
strony. Jedni podgrzewają atmosferę strajkową, inni mówią, podnosząc te zarzuty,  
z którymi ja się nie zgadzam, że to widzimisię nauczycieli, że to jest działanie przeciwko 
młodzieży, ale zgodzicie się państwo, że nie można dopuścić do tego, żeby maturzyści nie 
przystąpili do matur i tak jak powiedział jeden nauczyciel, Nauczyciel Roku 2007, że 
powtórzą rok szkolny. To jest nie do przyjęcia. Stańcie twarzą przed rodzicami tych 
maturzystów i zapytajcie, czy oni przyjmują takie zachowanie i gdybyście zrobili jeden 
dzień przerwy i wystawili im kwalifikacje do podejścia do matury, a część nauczycieli nie 
strajkuje, Solidarność podpisała umowę dotycząca zmian w oświacie, proszę państwa 
mamy różne zdanie, ja szanuję wasze zdanie natomiast nie byłoby tych wszystkich 
konsekwencji, które teraz są. Nie możemy sobie pozwolić na to, żeby młodzież po trzech 
latach ciężkiej pracy nie przystąpiła do matury. Na to pozwolić sobie nie możemy i być 
może ta reakcja rządu, która nałoży ten ciężki obowiązek na burmistrza, ja w ogóle się do 
tego nie palę, bo to jest tak, jak powiedziała pani Szkraba, stopnie są często wynikiem 
subiektywnej oceny. Można tę ocenę w jakiś sposób na bazie zapisanych w dziennikach 
ocen próbować zobiektywizować, ale ona nigdy nie będzie obiektywna, natomiast dzieci, 
uczniowie, młodzież muszą przystąpić do matur i te egzaminy zdać i przykro mi jest z tego 
powodu, że sprawy protestu nauczycieli nie znalazły takiego rozwiązania jak ze związkiem 
zawodowym Solidarność. Ja rozumiem oczekiwania, ale trzeba patrzeć na całość. Wasze 
zdanie jest takie i ja je bardzo szanuję i chcę mieć też prawo do wyrażenia swojego. My  
w gminie Gryfino mamy dzisiaj takie sytuacje – do burmistrza przychodzą rodzice i mówią 
– proszę pana, wzięliśmy urlopy, na wakacje nie będziemy mieli urlopów, kto się zajmie 
dziećmi w tym czasie? Proszę państwa, weźcie to tak na chłodno i obiektywnie pod uwagę 
– co się stanie w wakacje, jak nie będzie czynna szkoła, my nie będziemy mieli urlopów, bo 
wykorzystaliśmy je teraz przychodzą i mówią tak – panie burmistrzu, dlaczego pracownicy 
w przedszkolu mówili, żeby nie przyprowadzać dzieci w okresie strajku, bo nie będzie 
można się nimi opiekować? Tak się zdarzało proszę państwa. Być może rodzice 
wprowadzili mnie w błąd, ale takie informacje, proszę państwa padały. Są ludzie, którzy 
strajkują, są ludzie w przedszkolach, które nie strajkują i każdego z państwa szanujemy. Ja 
wydałem swoim służbom polecenie, żeby się zastanowić, w jaki sposób zrekompensować  
i rodzicom, i nauczycielom ten strajk, który może potrwać dłużej. Będziemy starać się 
przygotować ofertę dla dzieci i młodzieży na wakacje, i znacznie rozbudować półkolonie,  
i zielone szkoły, i zapraszamy państwa do współpracy, będzie można sobie w tym czasie 
pewne zaległości odrobić. Szanowni państwo, szanuję was bardzo i bardzo współczuję tej 
sytuacji, ale życie w Polsce, życie oświatowe nie normuje burmistrz tylko ustawa 
oświatowa i przepisy wynikające z przepisów państwowych. Zapraszam państwa do 
rozmowy, bo można powiedzieć – burmistrz nie przyszedł, a ja byłem w liceum… 
głos z sali – tak, … (część wypowiedzi nieczytelna)  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – i pierwsze pytanie, które padło od 
pani Jolanty Król było następujące – czy pan zapłaci nam za strajk?  
Nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Małgorzata Król - tak. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – to jest odpowiednie pytanie, 
proszę państwa? Tylko o pieniądze zapytać?  
Nauczycielka z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie Małgorzata Król - a o co? … 
(część wypowiedzi nieczytelna) 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – proszę państwa, przecież ustawa 
normuje, kto płaci za strajk. Za strajk płaci związek zawodowy, który ten strajk prowadzi. 
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Proszę państwa, jestem do was nastawiony z wielkim szacunkiem. Widzę mojego 
przyjaciela Jerzego Dudkiewicza, który też startuje. Proszę bardzo, jeśli nas zaprosicie na 
rozmowę, to my przyjdziemy. Jeśli macie ochotę przyjść do urzędu, proszę bardzo, 
natomiast nie kierujcie się ocena taką, jaką formułują niektórzy, którzy rozgłaszają 
nieprawdę, tylko rozmawiajmy i szanujmy swoje poglądy. Uszanujmy też ludzi, którzy mają 
inne poglądy niż państwo. Należy się nauczycielom płacić w sposób dający im pełen 
komfort życia i ja osobiście uważam, że druga Rzeczpospolita umiała te sprawy załatwić.  
W drugiej Rzeczypospolitej nauczyciel to była elita urzędnicza w państwie polskim. Szkoła 
była skonstruowana w taki sposób, że 50 procent kadry to były kobiety, a 50 procent to 
byli mężczyźni. W tym momencie wspólnie powinniśmy doprowadzić do tego, aby 
zreformować polską szkołę, bo czy to będzie gimnazjum, czy to będzie szkoła 
ośmioklasowa, siedmio-, czy tak, jak minister Kuberski w 1973 roku zreformował oświatę, 
że powstały szkoły zbiorcze, a zlikwidowano szkoły na wsi, to najważniejszy w tej szkole 
zawsze będzie nauczyciel. Proszę państwa, ja mam świadomość pracy nauczyciela, ale nie 
możecie też innych stawiać przed określonym dyktatem. Powinniśmy rozmawiać  
i wykorzystać ten dramatyczny moment w oświacie, który jest teraz i dokonać radykalnej 
reformy prawa oświatowego w Polsce, dającej wam wyższe wynagrodzenia i macie tutaj  
w urzędzie i w radzie i wśród pracowników przyjaciół, a nie wrogów i pamiętajcie o tym. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - szanowni państwo, oczywiście w tym punkcie nie 
przewiduję żadnej dyskusji. Odczytam tylko apel do władz Gminy Gryfino strajkujących 
nauczycieli w placówkach oświatowych w Gminie Gryfino, który przekazały mi panie 
przedstawicielki nauczycieli. 
Przewodniczący odczytał treść ww. apelu. Apel stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – podejrzewam, że podobnych gmin 
do gminy Gryfino w Polsce jest niewiele. Gmina Gryfino ponosi olbrzymi ciężar 
funkcjonowania oświaty na jej terenie. To my nie zgodziliśmy się na likwidację szkoły  
w Radziszewie, na różnego rodzaju inne pomysły, które ograniczają oświatę w naszej 
gminie i mieście. Proszę państwa, 24 miliony dotacji rządowej do oświaty w gminie Gryfino. 
Ile dopłaca społeczność gminy Gryfino do funkcjonowania oświaty? Do 24 milionów ponad 
30. Trzydzieści procent naszego budżetu. 24 miliony – subwencja rządowa, 30 milionów 
gmina Gryfino do tych subwencji dopłaca. Remontujemy szkoły, organizujemy różnego 
rodzaju możliwości lepszej edukacji, współpracujemy z sąsiadami zza Odry, korzystamy  
z programów i proszę wierzyć, dla społeczności gminy Gryfino jest to wysiłek olbrzymi. Jest 
to dowód szacunku do państwa i szacunku do młodzieży i szacunku do ich rodziców. 
Pamiętajcie o tym. 
 
Ad. III. Przedstawienie złożonych interpelacji i zapytań. 
 
Interpelacje i zapytania złożyli następujący radni: 
Radny Piotr Zwoliński – panie burmistrzu, ja w imieniu mieszkańców ul. Okrężnej, Prusa  
i Śląskiej mam dwie interpelacje z zakresu inwestycji pieszo-drogowych. 
Interpelacje stanowią załącznik nr 9 do protokołu. 
Radna Wanda Hołub – mam trzy interpelacje dotyczące: funduszy unijnych, wprowadzenia 
zmian w  zakresie handlu alkoholem i umów ryczałtowych. 
Interpelacje stanowią załącznik nr 10 do protokołu. 
Radny Maciej Puzik – ja w imieniu radnej Magdaleny Pieczyńskiej i swoim składam 
interpelację w sprawie ogólnopolskiego protestu nauczycieli i pracowników oświaty  
w mieście i gminie Gryfino. 
Interpelacja stanowi załącznik nr 11 do protokołu. 
Radny Tomasz Namieciński - mam trzy interpelacje. Dwie interpelacje – będzie prośba do 
pana przewodniczącego, żeby przekazać panu Wojciechowi Konarskiemu Staroście 
Gryfińskiemu. Pierwsza interpelacja dotyczy utrzymania stanu drogi oraz utrzymania 
porządku i czystości przy drodze powiatowej w Gardnie, druga interpelacja dotyczy 
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miejscowości Drzenin i chodników w tej miejscowości. Trzecia interpelacja dotyczy Pniewa, 
ul. Brzozowej. 
Interpelacje stanowią załącznik nr 12 do protokołu. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz - składam interpelacje w sprawie alejki na 
cmentarzu. Chodzi o tą alejkę, przy której jest ołtarz. Miałem okazję przeprowadzić osobę 
na wózku. Myślę, że to polecam każdemu, kto chciałby zobaczyć jak to wygląda. Chodzi  
o doprowadzenie tej alejki do porządku. I druga interpelacja – po raz trzeci proszę  
o udzielenie informacji na temat poszczególnych stawek minimalnych i maksymalnych 
wynagrodzenia w Ośrodku Pomocy Społecznej w Gryfinie. Dwukrotnie już o to pytałem  
i dwukrotnie nie otrzymałem odpowiedzi.  
Interpelacje stanowią załącznik nr 13 do protokołu. 
Radny Marek Sanecki – ja dzisiaj mam tylko jedną interpelację i w najbliższym czasie 
raczej tych interpelacji zbyt wiele nie będę składał w związku z tym, że nisko oceniam ich 
skuteczność. Te odpowiedzi, które są udzielane są udzielane, żeby zbyć sprawę, nie są 
merytoryczne, nie są prawdziwe, nie są skuteczne, a interpelacja generalnie powinna 
czemuś służyć. Nie składamy przecież interpelacji po to, żeby komuś dokuczyć, tylko żeby 
osiągnąć pozytywny efekt. Tą interpelację pozwolę sobie odczytać, bo jest krótka,  
a chciałbym, żeby społeczność lokalna usłyszała to. 
Radny Marek Sanecki odczytał ww. interpelację – załącznik nr 14. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – panie przewodniczący… 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - panie burmistrzu, w tym punkcie nie przewidujemy 
dyskusji. Proszę… 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – powołuję się na punkt, który 
mówi, że burmistrz w każdej chwili może … 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - nie ma takiego punktu, panie burmistrzu, w porządku 
obrad, ale udzielę panu w drodze wyjątku ad vocem, proszę bardzo. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – oczywiście pan Sanecki ma prawo 
składać interpelacje jakie uważa za słuszne, ale stanowczo protestuję przeciwko 
dopuszczaniu do łamania prawa na sesji Rady Miejskiej w Gryfinie i prowadzenia 
interpelacji niezgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Radny Zenon Trzepacz – ja właśnie chciałem to samo powiedzieć, co pan burmistrz. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - czy składa pan interpelację? 
Radny Zenon Trzepacz - nie chyba, że zmienimy regulamin. Może ja złożę interpelacje  
w sprawie zmiany regulaminu obrad rady miejskiej, żeby po prostu ten punkt 
zmodyfikować. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - na piśmie. 
Szanowni państwo, ja też mam trzy interpelacje. Pierwsza interpelacja w sprawie 
utworzenia dodatkowego przystanku autobusowego w miejscowości Sobieradz. Jest to 
interpelacja w imieniu grupy radnych, podpisali się: Małgorzata Wisińska, Jerzy Piasecki, 
Zenon Trzepacz, Elżbieta Kasprzyk, Rafał Guga, załącznik graficzny do interpelacji. Druga 
interpelacja jest w sprawie usytuowania Kojca dla bezpańskich psów zlokalizowanego na 
terenie bazy transportu PUK Sp. z o.o. przy ul. Targowej 9 w Gryfinie. Trzecia interpelacja 
dotyczy strajku nauczycieli i pracowników oświaty w gminie Gryfino. 
Interpelacje stanowią załącznik nr 15 do protokołu. 
Radny Tomasz Namieciński – mam zapytanie, jeżeli już jesteśmy przy interpelacjach  
i zapytaniach, do pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, kiedy zaczniemy być jako 
radni traktowani równo, tak jak wszyscy, bo jedni tutaj widzę, że mogą więcej, a drudzy 
mogą mniej. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - proszę o złożenie tego zapytania na piśmie, bo tak 
stanowią przepisy. 
 
Przewodniczący ogłosił 15-minutową przerwę w obradach. 
Po przerwie przewodniczący wznowił obrady. 
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Ad. IV. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii  
w 2018 r. – DRUK NR 1/VIII. 
           
Informacja stanowi załącznik nr 16 do protokołu. 
 
Przewodniczący rady przedstawił stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Radny Tomasz Namieciński – panie przewodniczący, co prawda ja nie w tym punkcie, 
jednakże pan poprosił, żeby złożyć interpelację na piśmie, w związku z powyższym 
chciałbym w tym momencie ją panu złożyć.  
Interpelacja stanowi załącznik nr 18 do protokołu.  
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – ja mam pytanie do pani dyrektor, prosiłbym  
o krótkie wyjaśnienie. Na stronie 14 i 15 jest tabela - załącznik nr 1. Rodzaj 
dofinansowywanych działań, przeznaczenie środków i ostatnie trzy punkty to jest: Straż 
Miejska, Wydział Edukacji i Spraw Społecznych i Centrum Usług Wspólnych, czyli rodzaj 
finansowanych działań jest wskazana jako działanie komórka organizacyjna, tudzież 
jednostka gminna, a przeznaczenie środków - dotacja. Kto komu daje dotację i na jakiej 
podstawie?  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – będę mówił z pamięci, ale 
sięgnę za chwilę do dokumentów, bo jak sobie przypominam jego lekturę to jest opisane 
dosyć jasno jeśli chodzi o dotację, która przechodzi przez jednostkę organizacyjną, przez 
komórkę organizacyjna urzędu i później przechodzącą w dotację. Mówimy o Towarzystwie 
Przyjaciół Dzieci. To są punkty przedszkolne prowadzone przez TPD. Jeśli chodzi natomiast 
o pozostałe aspekty z tych, które usłyszałem chodziło panu w szczególności o programy 
profilaktyczne, które realizujemy. Ewentualnie proszę o korektę panią dyrektor, bo 
rzeczywiście jest to dosyć enigmatycznie napisane. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych – 
dotacja przeznaczona dla TPD, Centrum Usług Wspólnych – na dojazdy, jest to związane  
z realizacją zadań własnych, czyli z dojazdami dzieci na półkolonie. 
Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie Aleksandra Szymanowicz – wypowiedź 
nieczytelna (nieudzielona do mikrofonu)  
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja bym prosił, żeby pani mówiła do mikrofonu, 
ponieważ protokół… 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – pani dyrektor mi 
przypomniała i już wszystko jest jasne. Straż miejska realizuje zadanie polegające na 
wykorzystywaniu izby wytrzeźwień w Szczecinie. Ma podpisane w tym zakresie 
porozumienie, na podstawie którego gmina Gryfino przekazuje dotację do samorządu 
szczecińskiego, natomiast przy Centrum Usług Wspólnych mówimy tutaj o dowożeniu 
dzieci do placówek bądź szkolnych bądź też opiekuńczych. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – czy to jest forma dotacji to, co przez Centrum 
Usług Wspólnych przechodzi?  
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – zapisane jest, że jest to 
dotacja. Ja powiem szczerze, że jest to niewielka kwota 2.380 zł. Mamy wpisaną 
rzeczywiście dotację, ale to jest przekazanie wprost do ośrodka? Więc nomenklatura jest 
być może nie do końca precyzyjna. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – stąd moje pytania dlatego, że dotacja jest 
ściśle określonym pojęciem. 
 
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta do wiadomości. 
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Ad. V. Informacja na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji 
zrealizowanych w tym zakresie przez gminę latach 2014-2018 oraz planów dalszych 
działań dotyczących melioracji – DRUK NR 2/VIII. 
           
Informacja stanowi załącznik nr 19 do protokołu. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do informacji. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Nie zgłoszono uwagi i wniosków do informacji. 
Przewodniczący Rady stwierdził, że informacja została przyjęta do wiadomości. 
 
Ad. VI. Podjęcie uchwały w sprawie desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do 
pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego – DRUK NR 3/VIII. 
 
Przewodniczący Rady przedstawił stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Marcin Para – ja na komisji budżetu formułowałem już taką propozycję, natomiast 
nie było dzisiaj czasu, aby się porozumieć jako przewodniczący klubów, mamy trzy kluby 
radnych w radzie miejskiej. Wszyscy radni są w tych klubach przypisani, więc proponuję, 
aby każdy z klubów wyznaczył jednego kandydata. Ja w imieniu Klubu Radnych Gryfińskiej 
Inicjatywy Samorządowej zgłaszam kandydaturę pana Zbigniewa Kozakiewicza. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja rozumiem, że ta zasada została przedyskutowana  
i zaakceptowana, tak? Wszystkie kluby wiedzą o tym? 
Radny Marcin Para - nie było ku temu okazji. 
Radna Magdalena Pieczyńska – Klub Koalicji Obywatelskiej zgłasza kandydaturę radnego 
Macieja Puzika do prac w zespole przy budżecie obywatelskim. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość zgłasza 
pana Roberta Jonasika. 
 
Innych kandydatur nie zgłoszono. 
Radni: Zbigniew Kozakiewicz, Maciej Puzik i Robert Jonasik wyrazili zgodę na 
kandydowanie w skład Zespołu ds. budżetu obywatelskiego. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
desygnowania radnych Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu 
obywatelskiego – DRUK NR 3/VIII wraz z nazwiskami radnych: Zbigniewa Kozakiewicza, 
Maciej Puzika i Roberta Jonasika. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 20. 
UCHWAŁA NR VIII/61/19 stanowi załącznik nr 21. 
 
Ad. VII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
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Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – DRUK NR 4/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 20 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 22. 
UCHWAŁA NR VIII/62/19 stanowi załącznik nr 23. 
 
Ad. VIII. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu 
ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie 
ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 5/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, 
nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – DRUK NR 
5/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 24. 
UCHWAŁA NR VIII/63/19 stanowi załącznik nr 25. 
 
Ad. IX. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w 
Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich sprzedaży – DRUK NR 6/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Zenon Trzepacz – ja będę głosował przeciwko temu projektowi uchwały, ponieważ 
uważam, że stosowanie rabatów, zniżek… W tej chwili te zniżki, ten rabat w moim 
przekonaniu jest za wysoki, ponieważ dajemy prezenty. Ludzie po kilku latach, po pięciu 
uzyskują prawo do wykupu mieszkania. Ja też bym chciał dostać takie mieszkanie i za 5 lat 
wykupić i wzbogacić się np. o 50-70 tys. zł. Mi nikt grosza nie dał, ja musiałem wszystko 
wydrzeć, z resztą większości tu z państwa. Część mojego elektoratu kategoryczny sprzeciw 
wobec takiej decyzji, bo w budżecie są potrzebne środki. Ja nie mówię, żeby nie 
sprzedawać tych lokali, ale może jest czas, żeby przyjrzeć się tej uchwale i zastanowić się, 
czy nie należy podjąć trochę innych rozwiązań. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz – ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że na 
pewno będę głosował za. Uważam, że lokale komunalne często są zdekapitalizowane. 
Osoba, która zamieszkuje w nim dłuższy czas, będzie dbała o to. Będzie ten lokal 
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remontować i szanować ta osoba, która to wykupi. Jeżeli mielibyśmy rozmawiać o dalszym 
stosowaniu tego typu bonifikat, to trzeba by było spojrzeć też szerzej m.in. na bonifikaty 
związane z tym, że dostają też je osoby, które budują się w tej chwili. Budują nowe 
budynki, są zwalniani z podatku. Tutaj trzeba spojrzeć na tę sprawę szerzej. Na ten 
moment uważam, że jest to jak najbardziej słuszne rozwiązanie. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – specyfika przyjętych przez Radę 
Miejską w Gryfinie kilkanaście lat temu uchwał jest taka, że sprzedajemy mieszkania na 
terenie gminy Gryfino z dużą bonifikatą w taki sposób, żeby mieszkańcy mogli się stać 
właścicielami. Proszę państwa mieliśmy wiele dyskusji, m.in. na tej radzie, bo preferujemy 
sposób sprzedaży lokali całościowo i na ulicy Witosa nastąpiło porozumienie wszystkich 
mieszkańców budynku, który tak naprawdę od lat jest remontowany przez tych 
mieszkańców z własnych pieniędzy. To nie jest tak, że my tam ponosimy nakłady. Oni 
przychodzili do urzędu tak naprawdę przez okres blisko trzech lat, ponieważ jeden  
z lokatorów nie chciał kupić swojego lokalu i przedstawiali rachunku, faktury na nakłady, 
które tam ponieśli. Udało się przekonać współlokatora do podjęcia decyzji o kupnie i jest 
to preferowany model przez gminę Gryfino, ponieważ budynek parterowy przy ul. Witosa 
utrzymany przez tych lokatorów w należytym stanie z kawałkami ogródków, które są też na 
bardzo wysokim poziomie, nie burzą estetyki miasta i sprzedaż tego obiektu zdejmie z nas 
ciężar potencjalnie wysokich nakładów. Zachęcam państwa do przyjęcia tego wniosku, 
natomiast pan radny Trzepacz niewątpliwie ma rację i tej sprawiedliwości w życiu czasem 
brakuje. Niektórzy ponoszą wielkie koszty wybudowania domu, utrzymują ten dom. Te 
bonifikaty, o których mówi pan Romanicz, one są ze wszech miar uzasadnione, te 
bonifikaty, zwolnienia z podatków na 10 lat, bo wybudowanie domu na terenie gminy 
Gryfino to jest wyjątkowa korzyść, bo my jako społeczność, jako Rada Miejska w Gryfinie 
mamy też obowiązki. Bardzo intensywnie działamy w kierunku wybudowania mieszkań 
komunalnych w Gryfinie i taki program niedługo zostanie zakończony i radzie miejskiej 
przekazany. Pan Trzepacz ma rację i ja chciałbym przekonać radę miejską w odpowiednim 
momencie do wprowadzenia prostego przepisu, że dajemy sobie np. dwa lata i zachęcamy 
ludzi do wykupienia tych budynków, w których część lokali jest już wykupiona w całości,  
a po dwóch latach powinniśmy  wprowadzić taką zasadę – kto w ciągu dwóch lat nie 
wykupi z ponad 90-procentową bonifikatą, za kilka lat będzie musiał zapłacić więcej  
i będzie to wtedy sprawiedliwe i damy naszym mieszkańcom szansę do rozwiązania swoich 
problemów, a przypominam, że państwo polskie w 2007 roku uwłaszczyło spółdzielców za 
niewielkie pieniądze i byli tacy, którzy zapłacili duże opłaty za lokale spółdzielcze, a byli 
tacy, którzy łącznie z kosztem notariusza zapłacili po kilkaset złotych i stali się 
właścicielami. Panie przewodniczący, tej sprawiedliwości nie będzie nigdy, natomiast 
powinniśmy w tym kierunku zmierzać i my Radzie Miejskiej w Gryfinie przedstawimy 
projekt ograniczenia bonifikat do np. 2 lat, przedyskutujemy to z radą, zachęcimy 
mieszkańców. Mamy taką sytuację na ul. Szczecińskiej. Poprzednia rada debatowała o tym 
wielokrotnie. Namawiam wszystkich lokatorów tam, żeby wykupili swoje lokale, staną się 
właścicielem całej kamienicy, bo to jest dla gminy interes. Jeśli jeden lokal w kamienicy do 
sześciu lokali jest prywatny, to każdą decyzje trzeba uzgodnić, a uzgodnienie decyzji nie 
jest proste i trzeba ponieść wydatki, także proszę państwa o wsparcie tych mieszkańców, 
ale to będzie również w mojej ocenie wyjątkowa korzyść dla gminy, ponieważ ci ludzie od 
wielu lat pracują przy tym budynku i ponoszą nakłady na remonty. Osobiście byłem tam, 
siedziałem w ogródku, oglądałem cały budynek, rozmawiałem z tymi osobami  
i rekomenduję państwu przyjęcie tej uchwały. 
Radny Zenon Trzepacz – ja powiem krótko, pana burmistrza deklaracje spowodowały, że 
częściowo zmieniłem swoje stanowisko. Ja byłem też, znam bardzo dobrze tą posesję, 
naprawialiśmy tam dach, także wszystko odnośnie zagospodarowania terenu się zgadza. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - mówiąc tak żartem – nie jesteśmy zaskoczeni panie 
radny. 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku 
przy ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich 
sprzedaży – DRUK NR 6/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 26. 
UCHWAŁA NR VIII/64/19 stanowi załącznik nr 27. 
 
Ad. X. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej 
służebności gruntowej przejazdu i przechodu – DRUK NR 7/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu 
– DRUK NR 7/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 28. 
UCHWAŁA NR VIII/65/19 stanowi załącznik nr 29. 
 
Ad. XI. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo 
na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – DRUK NR 8/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Radny Marcin Para – ja mam taką prośbę, taki wniosek może nawet do prezydium, bo  
w większości przypadków, nie tylko na tej sesji, ale i na poprzednich sesjach projekty 
uchwał, które są opiniowane przez komisje są wymienione, więc wydaje mi się, że tak dla 
sprawności i płynności pracy rady dobrze by było, żeby pan przewodniczący każdej komisji 
nie odczytywał, żeby tylko przewodniczący oznajmił, że są druki pozytywnie. W poprzedniej 
kadencji taki pomysł stosowaliśmy, co ułatwi prace paniom z Biura Obsługi Rady i nie 
tylko. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - bardzo mi przykro, że pierwszy raz muszę pana 
rozczarować i się nie zgodzić. Ja niestety nie uczestniczę w komisjach rady i mogę opierać 
się tylko na dokumencie, ale też powinienem na słowie, ponieważ zawsze się jakaś 
pomyłka może trafić, przewodniczący bierze na siebie odpowiedzialność prac komisji, ale 
staram się to robić dosyć sprawnie. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, 
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położonej w obrębie ewidencyjnym Daleszewo na rzecz aktualnego użytkownika 
wieczystego – DRUK NR 8/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 30. 
UCHWAŁA NR VIII/66/19 stanowi załącznik nr 31. 
 
Ad. XII. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie – 
DRUK NR 9/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję, poinformował, że na sesji obecna jest dyrektor 
Biblioteki Publicznej, która jest gotowa udzielić odpowiedzi na pytania radnych. Nikt  
z radnych nie zabrał głosu w dyskusji. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie uchwały w sprawie 
zmian w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie – DRUK NR 9/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 32. 
UCHWAŁA NR VIII/67/19 stanowi załącznik nr 33. 
 
Ad. XIII. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność 
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – DRUK NR 10/VIII. 
 
Kserokopia skargi pana …*), przekazanej Radzie Miejskiej przez Regionalną Izbę 
Obrachunkową pismem z dnia 1 marca 2019 r. stanowi załącznik nr 34 do protokołu. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. Nikt z radnych nie zabrał w niej głosu. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały  
w sprawie pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino – DRUK NR 10/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
20 radnych, przy 1 głosie wstrzymującym się. Głosów przeciwnych nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 35. 
UCHWAŁA NR VIII/68/19 stanowi załącznik nr 36. 
 
Ad. XIV. Rozpatrzenie wniosku Prokuratury Rejonowej w Gryfinie o zmianę Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonego Uchwałą Nr III/28/18 Rady 
Miejskiej w Gryfinie z dnia 20 grudnia 2018 r. – DRUK NR 11/VIII. 
 



 15

Pismo Prokuratury Rejonowej w Gryfinie do Rady Miejskiej w Gryfinie o zmianę Regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 15 marca 2019 r. stanowi załącznik  
nr 37 do protokołu. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały, 
wypracowanego przez Komisję Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, 
Inwestycji i Ochrony Środowiska. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - zostało przeze mnie skierowane pismo z prokuratury 
do komisji. Komisja wypracowała projekt, który dzisiaj procedujemy na sesji. Zdaję sobie 
sprawę, że ta sytuacja trochę się ciągnęła, była za nami, za każdym razem były jakieś 
uwagi. Dziękuję Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych, dziękuję Komisji Planowania za to, 
że sprawnie wypracowano takie rozwiązanie, które powinno już raczej być wystarczające. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały  
w sprawie przyjęcia projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
ścieków obowiązującego na terenie Gminy Gryfino. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 38. 
UCHWAŁA NR VIII/69/19 stanowi załącznik nr 39. 
 
Ad. XV. Podjęcie uchwały w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka 
Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu 
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - DRUK NR 12/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący poinformował, że projekt uchwały został zgłoszony przez klub radnych. 
Radni otrzymali pismo sołtysa oraz Rady sołeckiej Drzenina z dnia 11 kwietnia 2019 r. 
(załącznik nr 40) oraz pismo rolników z sołectwa Żelisławiec (załącznik nr 41). 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Wiceprzewodniczący Rady Piotr Romanicz - w imieniu Klubu Radnych Prawo  
i Sprawiedliwość chciałbym powiedzieć, że w związku z tym, że sprawa dotyczy 
gospodarowania nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, stoimy na stanowisku, że nie 
poprzemy tej uchwały, nie będziemy tutaj deklarować wsparcia konkretnego 
przedsiębiorcy, nie będziemy też firmować apelu do tego, żeby parlamentarzyści cyt. 
„podejmowali interwencje na rzecz ochrony interesów” konkretnej spółki. 
Radny Tomasz Namieciński – ja powiem w imieniu swoim i korzystając z tego, że na sali 
jest nowo wybrany sołtys Drzenina, ja analizowałem tę uchwałę i też mam duże 
wątpliwości co do tej uchwały z tego względu, że rzeczywiście podejmując taką uchwałę 
wskazujemy konkretny podmiot gospodarczy. Też mam rolników w miejscowości Gardno. 
Rozmawiałem z tymi rolnikami i oni uważają, że o pewnych rzeczach powinien decydować 
nie tyle może dyrektor KOWR-u co rynek i to jest kwestia tego, kto w danym przetargu 
wystartuje i kto w perspektywie taką ziemię, czy grunty dostanie. Natomiast oczywiście 
panu Ibowi dziękujemy, że przez ten czas wspierał różne inicjatywy, bo z tego co wiem, to 
wspierał różne inicjatywy w lokalnym społeczeństwie, natomiast nie możemy ograniczać 
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jakiś praw innym osobom. To jest jedna kwestia. Ja tylko jeszcze powiem państwu, bo też 
rozmawiam często z mieszkańcami byłych miejscowości popegeerowskich i oni twierdzą, 
że w latach 90-tych nie mieli żadnych możliwości nabycia ziemi, czy wykupienia ziemi. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja tylko nadmienię jeszcze, że ta uchwała nie jest 
nowością. W poprzedniej kadencji był precedens w tej sytuacji ustanowiony. Ja wiem, że 
nie mamy prawa precedensowego w Polsce, ale wtedy rada miejska zaakceptowała 
podobną uchwałę. 
Radny Zenon Trzepacz – ja czuję się w obowiązku zajęcia w tej kwestii właśnie głosu. To 
była zupełnie inna uchwała, dotycząca zupełnie innej sytuacji, także proszę                            
nie łączyć tych dwóch projektów uchwał. Ja mam przy sobie ten projekt uchwały, który 
podejmowaliśmy wtedy. To było w zupełnie w innej sytuacji. Ta firma miała wtedy umowę 
dzierżawy na ten grunt, która trwała i im wtedy zabrano możliwość zebrania plonów z pola 
i ta uchwała dotyczyła tego, żeby do czasu zbiorów z pola, utrzymać prawo do 
dysponowania tym gruntem. Firma odwołała się do Naczelnego Sądu Administracyjnego  
i nie uznano racji Skarbu Państwa, tylko przyznano rację firmie Odra Land, która 
gospodaruje do dzisiaj. To jest zupełnie inny temat, proszę nie łączyć tych dwóch 
projektów uchwał. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - dziękuję za uzupełnienie mojej wypowiedzi. Ja nie 
powiedziałem, że są takie same, tylko że podobne. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały  
w sprawie skierowania apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział 
Terenowy w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej - DRUK NR 12/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
8 radnych, przy 12 głosach przeciwnych i 1 głosie wstrzymującym się. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała nie została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 42. 
 
Ad. XVI. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 
13/VIII. 
 
Przewodniczący komisji przedstawili stanowiska komisji do projektu uchwały. 
Stanowiska komisji rady stanowią załącznik nr 17 do protokołu. 
 
Przewodniczący otworzył dyskusję. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – pozwoliliśmy sobie zgłosić projekt 
i poprosić państwa o wsparcie decyzji, która została już podjęta, mianowicie przy 
uchwalaniu budżetu zagwarantowaliśmy pewne środki na wspomożenie ochotniczych 
straży pożarnych na terenie gminy Gryfino. Niestety środki te okazały się niewystarczające 
i dzisiaj przy staraniu wielu osób, naszych ochotników, przy wsparciu również posłów 
udało się doprowadzić do tego, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 
przyznało nowoczesny samochód strażacki dla OSP w Wełtyniu i chciałbym państwa 
zachęcić do wsparcia możliwości zakupu tego samochodu, bo my płacimy tylko 20 procent 
ceny, dlatego że widzicie państwo, jaką rolę pełnią strażacy ochotnicy w naszym 
społeczeństwie, widzicie państwo, jakie są zagrożenia, ile płonie w Polsce lasów i kto nie 
miał do czynienia z tym niebezpieczeństwem to czasami mówi, że strażacy wyjeżdżają do 
pożarów rzadko, ale jak już wyjeżdżają do likwidują poważne zagrożenia dla majątku, dla 
życia. Jest to sprawa ważna, która powinna nas wszystkich połączyć i wspomóc tych ludzi, 
którzy z wielkim zaangażowaniem pracują na rzecz całej naszej społeczności i nie tylko, bo 
przypominam katastrofę kolejową na wysokości Łubnicy, czy wiele innych przypadków, 
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kiedy nasze służby często reagowały szybciej niż służby państwowe. Proszę o wsparcie. 
Dziękuję. 
Radny Zenon Trzepacz – ja też chciałem państwa radnych prosić o wsparcie tego projektu 
uchwały, ponieważ dostajemy dodatkowo ponad 800 tys. zł ze Skarbu Państwa. Pan 
burmistrz bardzo skromnie tutaj, ale to dzięki staraniom pana burmistrza Mieczysława 
Sawaryna, pana burmistrza Pawła Nikitińskiego, Gminnego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego i pana posła Artura Szałabawki było możliwe takie rozstrzygnięcie, że ten 
samochód trafia do naszej gminy. 
Radny Władysław Sobczak – w Wełtyniu istnieje sekcja również malutkich strażaków, to 
znaczy od lat 5 do lat 13, mają taką swoją sekcję, jest ich dokładnie 16, ci młodzi strażacy, 
to jakby następcy, ale chciałbym rzec tylko to, że nieraz nasza straż pożarna z Wełtynia nie 
mogła nawet wyjechać tym samochodem. Niestety lata robią swoje i samochód odmawiał 
posłuszeństwa i teraz gdy jest szansa na ten nowy wóz bardzo bym prosił kolegów radnych 
o pozytywne załatwienie tej sprawy. 
  
Przewodniczący Rady Rafał Guga poddał pod głosowanie przyjęcie projektu uchwały  
w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2019 rok – DRUK NR 13/VIII. 
W wyniku jawnego głosowania na stan Rady 21 osób i obecnych na sesji 21 radnych  
w głosowaniu udział wzięło 21 radnych. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało  
21 radnych. Głosów przeciwnych i wstrzymujących się nie było. 
Przewodniczący odczytał wyniki głosowania i stwierdził, że uchwała została podjęta. 
Wydruk wyników głosowania stanowi załącznik nr 43. 
UCHWAŁA NR VIII/70/19 stanowi załącznik nr 44. 
 
Ad. XVII. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  
i z wykonania uchwał Rady. 
 
Informacja stanowi załącznik nr 45 do protokołu. 
 
Radna Małgorzata Wisińska – realizując zadania z zakresu rozwoju „pozyskałem grant na 
realizację projektu pn. Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: 
wielkopolskiego i zachodniopomorskiego w ramach Programu Operacyjnego Polska 
Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach projektu prowadzone będą szkolenia dla 
mieszkańców gminy Gryfino, mające na celu podniesienie kompetencji cyfrowych”. Bardzo 
się cieszę, że mamy taki grant, tylko chciałam zapytać, gdzie i kiedy będzie on realizowany? 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – rozumiem, ze pytanie jest, czy w Sobiemyślu? 
Radna Małgorzata Wisińska – nie. Są miejscowości, gdzie jest bardzo dużo osób starszych, 
które mają po prostu z tym problemy. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – to na razie jest informacja 
o tym, że te pieniądze pozyskaliśmy, natomiast szczegóły będą podane w przyszłości, one 
będą dotyczyły w szczególności tych obszarów, gdzie należy spodziewać się, że 
kompetencje w zakresie cyfryzacji są jeszcze niższe, natomiast kto fizycznie wykona tą 
pracę, bo to też jest kwestia know-how i podejścia metodycznego do tej pracy, to ta 
decyzja jeszcze jest przed nami. Natomiast skutkiem też tego projektu jest przejęcie bazy 
materialnej, czyli komputerów, które będą funkcjonowały. One w części jak sądzę zostaną 
w środowiskach lokalnych, a w części być może trafią do naszych szkół. Ja myślę, że  
w przeciągu dwóch, trzech tygodni będziemy mogli mówić już o bardzo konkretnych 
sprawach, czyli zbliżać się do wskazania podmiotu, który będzie to wykonywał, także 
terminów. 
Korzystając z tego, że jesteśmy w punkcie „Informacja burmistrza o podejmowanych 
pracach między sesjami” chciałbym odnieść się do sytuacji w oświacie i tego apelu, który 
był tutaj też wystosowany przez nauczycieli z naszego liceum i poinformować państwa  
o krokach, które podjęliśmy od początku strajku na przestrzeni kolejnych dni i tygodni, ale 
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zanim powiem o tych szczegółach chciałbym wrócić też do tych może niezbyt licznych, ale 
jednak zarzutów kierowanych w naszą stronę. Przypomnę zatem – odziedziczyliśmy 
sytuację w oświacie, w której kilkadziesiąt osób było zatrudnionych na czas określony  
z przedłużanymi umowami w nieskończoność, z taką „żonglerką” polegającą na 
utrzymywaniu wielu pracowników w stanie niepewności co do ciągłości pracy. Wszyscy oni 
po wybudowaniu żłobka znaleźli miejsce pracy albo w placówkach oświatowych albo  
w placówce opiekuńczej, którą jest żłobek. To było zobowiązanie, które podjęliśmy, z niego 
także się wywiązaliśmy podpisując porozumienie ze związkami zawodowymi o gwarancjach 
zatrudnienia. Jesteśmy jednym z nielicznych samorządów w Polsce, który takie 
zobowiązanie z wszystkimi organizacjami związkowymi podpisał. Dwukrotnie w ciągu 
jednej kadencji regulowaliśmy płace w sferze oświatowej, w tym raz w bardzo trudnej 
sytuacji materialnej gminy Gryfino w marcu 2015 roku. Pierwsza podwyżka, która trafiła do 
kogokolwiek w gminie Gryfino to była 10-procentowa podwyżka dla pracowników 
administracji obsługi i słuchając dzisiaj wielu wątków dyskusji zabrakło mi właśnie 
informacji, że samorząd gryfiński nie mówi, tylko realnie działa, bo zmienił też regulamin 
wynagradzania nauczycieli zwiększając dodatek za wychowawstwo, zwiększając dodatek za 
pracę w warunkach szczególnych, zwiększając także dodatek motywacyjny. Zabrakło mi 
tego elementu i tego wspomnienia o tym, jak naprawdę traktowana jest oświata w gminie 
Gryfino, a wystarczy spojrzeć na nominalny przyrost wydatków na oświatę i na dynamikę 
wzrostu wydatków na oświatę w gminie Gryfino. Takie wykresy, takie modele można sobie  
narysować bardzo szybko sięgając po kilka dokumentów. Od tego chciałem zacząć, żeby 
przypomnieć jak jest w istocie, bo często padają słowa i deklaracje, a ja myślę, że dużo 
ważniejsze są czyny. Przy drugiej regulacji, gdzie zmienialiśmy wynagrodzenia nauczycieli, 
regulamin wynagradzania nauczycieli dokonaliśmy także przeszeregowania pracowników 
administracji i obsługi i tak jak pan burmistrz powiedział to w dalszym ciągu są 
niewystarczające środki, ale my jesteśmy akurat samorządem, który w tym zakresie działa. 
Nie mówi, tylko działa. Teraz informacje o tym jakie prace podejmowaliśmy w związku ze 
strajkiem. Rzeczywiście padła taka deklaracja, że żaden pracownik, który przystąpi do 
strajku nie może czuć się zagrożony i my w żaden sposób na strajkujących jako organ 
prowadzący nie wpływaliśmy, nie wpływamy i nie będziemy wpływali. To są decyzje 
strajkujących, natomiast czuliśmy się w obowiązku powiedzieć to, czego nie powiedział 
Związek Nauczycielstwa Polskiego przed rozpoczęciem strajku, że to będzie niosło też za 
sobą pewne konsekwencje, także konsekwencje finansowe i jesteśmy tak wtedy jak  
i obecnie przekonani, że to było stanowisko uczciwe. My o tym wiedzieliśmy, że nie będzie 
możliwości wypłaty wynagrodzeń wbrew stanowisku kilku prezydentów dużych miast  
w Polsce, którzy zapewniali pracowników, że im wypłacą wynagrodzenia, a dziś się z tego 
wycofują, więc nie słowa tylko czyny. Pan burmistrz zapowiedział dzisiaj, że działania, 
które chcemy podjąć, a które idą w kierunku stworzenia pewnej oferty, swoistej 
rekompensaty za utracone wynagrodzenia, które będą związane z działaniem gminy  
w okresie wakacyjnym, rzeczywiście nad tym pracujemy i z taką ofertą z pewnością 
wyjdziemy. Muszę też powiedzieć o tych aspektach, które były przedmiotem naszych 
rozmów ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego w Gryfinie, bo takie rozmowy się toczyły,  
a uważamy, że stroną właściwą do prowadzenia rozmów dotyczących osób strajkujących są 
reprezentacje organizacji związkowych i rozmawialiśmy z panią prezes Związku 
Nauczycielstwa Polskiego o tym, jakie mamy sygnały. Mieliśmy swoje prośby, 
zaprotestowaliśmy przeciwko próbom tworzenia m.in. szpalerów wstydu, powiedziałem to 
wyraźnie, że tą sprawę w tej chwili badamy, ale to jest rażące naruszenie ustawy  
o rozwiązywaniu sporów zbiorowych i takie zjawiska nie mogą mieć miejsca. Strajkujący 
mają swoje prawa, dyrektorzy bardzo dobrze wykonują ustawę o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, ustalają z komitetami strajkowymi miejsce przebywania strajkujących, 
natomiast te incydenty, które miały miejsce one oczywiście zanim podjęte zostaną  
jakiekolwiek kroki, bo czy zostaną podjęte jakiekolwiek kroki w znacznej mierze zależy to 
od samego dyrektora, bo on jest szefem placówki, ja natomiast zakomunikowałem pani 
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przewodniczącej ZNP, a ta zobowiązała się do podjęcia kroków dyscyplinujących w tym 
zakresie, że szykanowanie jakichkolwiek pracowników niestrajkujących nie może mieć 
miejsca i pani przewodnicząca ZNP stwierdziła z ubolewaniem, że jeśli takie zjawiska miały 
miejsce, to rzeczywiście mieć nie powinny. Tu wybrzmiały też w naszym kierunku jakieś 
ogólne uwagi. My publicznie na temat strajku ani pan burmistrz, ani ja, ani pan burmistrz 
Miler od czasu przed strajkiem nie wypowiadamy się, nie udzielamy w tym zakresie 
wiążących stanowisk, zaprezentowaliśmy nasze stanowisko. Prawo do strajku – tak. Prawa 
pracownicze – tak, ale jednocześnie obie strony mają obowiązki i te obowiązki muszą być 
wykonywane. Umówiliśmy się jako społeczeństwo na pewien ład prawny i w jego obrębie 
musimy postępować. Jeśli chodzi o apel, który był tutaj wygłoszony przez reprezentantów 
środowiska nauczycielskiego, ja go wysłuchałem z przejęciem, ale mówiłem to już 
dyrektorowi zespołu szkół ogólnokształcących, że w moim przekonaniu i mówiłem o swoim 
prywatnym przekonaniu, to nie jest stanowisko pana burmistrza, w szczególności 
nauczyciele zespołu szkół ogólnokształcących bardzo źle definiują ryzyka dotyczące ich 
przyszłości. To nie są ryzyka związane ze sporem krajowym. To ryzyko funkcjonuje zupełnie 
gdzie indziej i na swój sposób wyraziłem wobec dyrektora swoje zdziwienie, że nauczyciele 
tego ryzyka nie widzą, bo ono jest realne. Jeśli chodzi o kwestie klasyfikacji nauczycieli 
samorząd gryfiński zamierza działać niezmiennie w granicach prawa i na podstawie prawa 
bez względu na oceny, które będą, do których każdy ma prawo i na koniec krótka 
informacja – wszystkie nasze placówki pomimo strajku gotowe były do przyjęcia dzieci, są 
gotowe do przyjęcia dzieci i przyjmują dzieci. W Przedszkolu nr 2 wczoraj było 85 osób, 
naszych podopiecznych. Są oczywiście placówki, gdzie tych dzieci jest mniej, ale to 
podkreślam też, bo te informacje nie zawsze precyzyjnie trafiają do rodziców, była taka 
próba poinformowania pana burmistrza o niepoprowadzeniu pracy w czterech placówkach 
edukacyjnych, nie będę ich wymieniał, ale zgodnie z literą prawa dyrektorzy zostali 
poinformowani, że nie ma ku temu żadnych podstaw prawnych, zwłaszcza na 4, 5, 6, 7, 8, 
czy 10 dni przed strajkiem. To można oczywiście w pewnych określonych sytuacjach 
uczynić, ale tylko wtedy, kiedy będziemy wiedzieli o stanie faktycznym. Jednocześnie pan 
burmistrz polecił pionowi, któremu zarządzam, aby przygotowano alternatywne zajęcia, 
które wesprą proces opiekuńczy nad dziećmi. Zmieniliśmy tryb pracy Gryfińskiego Domu 
Kultury. Zarówno na ul. Bolesława Chrobrego, jak i na ul. Szczecińskiej zmieniono godziny 
pracy, wszystkie pracownie były gotowe do przyjęcia dzieci, również wszystkie świetlice 
wiejskie funkcjonujące na terenie gminy Gryfino zmieniły godziny swojego funkcjonowania. 
Były gotowe do przyjęcia dzieci i w części świetlic dzieci się pojawiły. Jednocześnie 
uruchomiliśmy wsparcie dla trochę starszych dzieci i dla młodzieży od 11 do 18 roku życia 
polegające na darmowym wejściu do Centrum Wodnego „Laguna”. To działanie jak i te 
wcześniejsze, które wymieniłem jest podtrzymywane także w tych dniach. Ja chciałbym to 
podkreślić, bo takie jest stanowisko pana burmistrza, które wielokrotnie przy mnie wyrażał 
wielokrotnie i ja to stanowisko w całości podzielam, roszczenia płacowe nauczycieli co do 
zasady są słuszne i to nie ulega najmniejszej wątpliwości. One są słuszne, natomiast formy 
protestu, do których oczywiście jeśli to jest w granicach prawa i na podstawie prawa nie 
wolno mieć żadnych pretensji, w naszym przekonaniu nie powinny wprowadzać do tego 
systemu osób trzecich, którymi są uczniowie, dlatego z tego miejsca chciałem podziękować 
wszystkim dyrektorom placówek oświatowych na terenie gminy Gryfino za 
przeprowadzenie egzaminów gimnazjalnych i egzaminów ósmoklasisty. Odbyły się one bez 
przeszkód, skutecznie. Ten etap, ważny etap w życiu naszych dzieci, naszej młodzieży 
został zakończony sukcesem. Jestem też optymistą co do matur w Gryfinie, bo sądzę, że 
zarówno grono pedagogiczne liceum, jak i grono pedagogiczne szkoły na ul. Łużyckiej  
z pewnością jest zbiorem osób odpowiedzialnych i liczę bardzo na to, że pomimo tego 
dużego napięcia, które tez przecież widać, my je też czujemy, zakończymy i ten proces 
sukcesem, czyli złożeniem przez naszą młodzież egzaminu państwowego, który otwiera im 
drogę do dalszego kształcenia. To myślę w tych kwestiach dotyczących sytuacji oświatowej 
tyle, może jeszcze na koniec informacja, że rozpoczęły się prace planistyczne i wchodzą  
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w fazę konkretyzacji dotyczące utworzenia nowej placówki oświatowej, czyli kolejnej już po 
szkole muzycznej, po żłobku miejskim i tak naprawdę po przedszkolu nr 6, czyli oddziałach 
przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 3. Będzie to kolejna placówka, którą zamierzamy 
wybudować od nowa przy sięgnięciu też po środki zewnętrzne. Raz jeszcze więc powtórzę, 
słowa często brzmią pięknie, my postawiliśmy na czyny. Pokazuje to i przyrost nominalny 
wydatków na oświatę i dynamika wzrostu wydatków na oświatę, a na koniec już tylko 
powiem, że realizujemy w naszych szkołach dwa olbrzymie projekty, na które zespół pana 
burmistrza pozyskał środki zewnętrzne. 
Radny Piotr Zwoliński – panie burmistrzu, realizując zadania z zakresu rozwoju wystąpił 
pan z wnioskiem o dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej łączącej 
miejscowość Steklinko z drogą wojewódzką nr 121.” Bardzo dobrze, świetnie. Pytanie moje 
brzmi – czy porozumienie, które było zawarte w poprzedniej kadencji z Lasami 
Państwowymi jest nadal aktualne i czy Lasy Państwowe będą również partycypować  
w montażu finansowym? 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – tak. Spotkałem się z panem 
dyrektorem regionalnym Lasów Państwowych z panem Andrzejem Szelążkiem, również z 
Nadleśniczym Nadleśnictwa gryfińskiego. Rozmawiamy o tym projekcie. Niestety w lasach 
sytuacja związana z wichurami sprzed kilku lat spowodowała olbrzymi obowiązek wielu 
nasadzeń np. w województwie kujawsko-pomorskim. Ich środki są ograniczone. Jak do tej 
pory zrealizowali tylko jedną drogę w Strzelcach Krajeńskich, natomiast my chcemy 
wspólnie z nimi wystąpić o pozyskanie środków na drogę do Steklinka, drogę, która jest 
corocznie przez gminę wielkim wysiłkiem naprawiana. Mamy też z nadleśnictwem 
współpracę w zakresie ulicy Polnej w Pniewie, jest pan sołtys i te prace tam stanęły i też 
musimy przejąć kawałek tej drogi od nich, ponieważ jest to droga nie nasza. Współpraca 
jest dobra. Będziemy występować jeszcze w kilku innych sprawach do Lasów Państwowych, 
m.in. w sprawach wymiany gruntów leśnych. Dotyczy to i gruntów bardzo atrakcyjnych, 
położonych nad jeziorami, i gruntów w części użytkowanych przez mieszkańców naszych 
miejscowości, które nie mają wielkiego znaczenia leśnego, niestety przepisy nakazują 
lasom wypowiadać umowy najmu. Jest to problem np. w Pniewie bardzo poważny, 
natomiast współpraca i z panem dyrektorem, i z panem nadleśniczym jest na dobrym 
poziomie. Procedury w lasach idą troszeczkę dłużej niż u nas, natomiast myślę, że 
osiągniemy pozytywny efekt. Chciałbym państwu jeszcze w uzupełnieniu powiedzieć, że 
kończymy powoli wybory sołtysów i dlatego jeszcze dzisiaj nie zorganizowaliśmy 
uroczystego przedstawienia nowych sołtysów, tych którzy pełnią swoje obowiązki kolejną 
kadencję. Jest to dla nas sprawa wyjątkowo ważna, przeprowadzamy po kilka takich zebrań 
dziennie. Są miejscowości, w których jest poważna dyskusja, jest jeden, dwóch, trzech 
kandydatów, natomiast dużo z tych spotkań się dowiadujemy i myślę, że proces wyboru 
się niedługo skończy, ale mamy też jeden przypadek, że świeżo wybrany sołtys złożył 
rezygnację. Rozumiemy to. Obowiązki sołtysów są naprawdę bardzo poważne i jest to 
służba dla lokalnych społeczności, ale też duża pomoc dla instytucji, jaką jest gmina, także 
na następnej sesji wszystkich przedstawimy, podziękujemy tym sołtysom, którzy przestali 
pełnić swoje zadania, często z własnego wyboru, poskładali rezygnacje. Wszystkim 
dziękuję, kilku sołtysów nowych jest na sali. To dla nas jest wyjątkowo ważna sprawa, że 
zdecydowaliście się państwo wesprzeć lokalne społeczności, potraficie pracować i macie 
wyjątkowe osiągnięcia. Dziękuję bardzo. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - oczywiście radni Rady Miejskiej dołączają się do słów 
pana burmistrza skierowanych do sołtysów. 
Radny Marek Sanecki – ja chciałbym troszeczkę wrócić do tej sytuacji związanej ze 
strajkami nauczycieli. 
głos z sali (nieudzielony do mikrofonu) – ale to w następnym punkcie. 
Radny Marek Sanecki – dlaczego w następnym punkcie? 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga - jeżeli jest to pytanie co do informacji burmistrza, 
proszę bardzo. Jeżeli jest to głos w dyskusji, czy wolny wniosek, proszę poczekać na punkt 
XVIII. „Wolne wnioski i informacje.” 
Radny Marek Sanecki – dobrze. Poczekam. 
   
Ad. XVIII. Wolne wnioski i informacje. 
 
Radny Marek Sanecki – w zasadzie wydaje mi się, że ta moja mowa powinna być  
w poprzednim punkcie, bo chciałem w pewien sposób rozmawiać o pracy burmistrza  
w okresie między sesjami, ale w tym punkcie też może być. W związku ze strajkami 
nauczycieli mamy poważne problemy. My wszyscy. Całe społeczeństwo. Cała Polska. 
Niestety jakoś tak rząd nasz próbuje tak tą sytuację, ten strajk rozgrywać, żeby przeczekać, 
przymusić nauczycieli do rezygnacji w związku z tym, że wyczerpią im się środki finansowe. 
Według mnie polityka prowadzona przez rząd jest skrajnie nieodpowiedzialna. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja przepraszam, ale… 
Radny Marek Sanecki – momencik, proszę nie przeszkadzać. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – tak, dobrze, już chwilkę. Nie. Chwila. Spokojnie. 
Radny Marek Sanecki – zaraz nawiążę do sytuacji gminy. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga –  właśnie. Chciałbym tylko zwrócić uwagę, że my nie 
jesteśmy politykami i nie jesteśmy na ulicy Wiejskiej. Naszym obowiązkiem, zostaliśmy 
wybrani jako radni Rady Miejskiej w Gryfinie i powinniśmy się zajmować sprawami gminy 
Gryfino. 
Radny Marek Sanecki – dobrze, ale nawiązuje do pracy… 
Przewodniczący Rady Rafał Guga – prosiłbym… Przepraszam panie radny, przewodniczący 
pilnuje porządku obrad i porządku na sali,  także przewodniczący ma prawo zabrać głos  
w każdym momencie. Tak mówią przepisy. Ja chciałbym tylko, żebyśmy się skupili na tym, 
co jest naszym obowiązkiem. Nie jesteśmy ani w telewizji ani na ulicy Wiejskiej w Sejmie,  
w Parlamencie, jesteśmy na sali przy ul. 1 Maja w Gryfinie. Naszym obowiązkiem jest 
dyskusja na tematy związane z gminą Gryfino i ja bym tylko prosił do wszystkich radnych, 
bo to nie jest tylko do pana radnego, do mnie też, żebyśmy nie uciekali tam, gdzie nie 
mamy kompetencji do tego, żeby z pewnymi rzeczami walczyć, a nie chciałbym, żeby za 
chwilę zaogniła się sytuacja, bo ktoś kto ma inne poglądy polityczne, zacznie reagować. My 
mamy mówić o sprawach gminy. Dziękuję i przepraszam, że przerwałem. 
Radny Marek Sanecki - to był wstęp. Teraz przechodzę do spraw gminnych. Pan burmistrz 
Paweł Nikitiński powiedział, użył takiego sformułowania - słowa brzmią pięknie, że 
nauczyciele stosują nie takie formy protestu. W tym momencie można by powiedzieć, że 
jeżeli nie takie, to jakie? Całe społeczeństwo w pewien sposób w tym uczestniczy. Władze 
również i w pewien sposób nasze władze też troszeczkę dolewały, czy dolały oliwy do 
ognia, bo mam nadzieję, że ta informacja, którą powiem miała miejsce, mam takie 
wrażenie. Chodzi o to, że pan burmistrz powiedział podobno na zebraniu dyrektorów, że 
nauczyciele nie dość, że nie dostaną wynagrodzenia, to jeszcze zostaną im naliczone 
odsetki w związku z tym, że dostają płace z góry, a nie wykonują tej pracy. Takie działania 
też niczemu dobremu nie służą. Jeżeli działamy i mamy być odpowiedzialni, to również nie 
powinniśmy w ten sposób dolewać oliwy do ognia dlatego, że nie ma podstaw do 
naliczania odsetek karnych w związku z wcześniej pobraną płacą. Pan burmistrz mówi tak – 
egzaminy się odbędą, prace zostaną złożone itd. Pewnie tak się odbędzie, ale proszę 
zwrócić uwagę, ktoś musi później te prace też sprawdzić. Kto to będzie sprawdzał? Nie  
w ten sposób powinniśmy działać. Proszę zwrócić uwagę pan burmistrz mówi tak – 
nauczyciele, należy im się, ale nie damy. Tak wynika, mam na myśli, że rząd nie da. Nie 
dolewajmy oliwy do ognia, szukajmy rozwiązań.  
Przewodniczący Rady Rafał Guga - proszę bardzo, pan burmistrz Mieczysław Sawaryn. 
Oczywiście ja cały czas apeluję, żebyśmy nie zaogniali sytuacji. 
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Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - panie przewodniczący, podzielam 
pana apel w pełni. Mój przyjaciel Marek Sanecki jak zwykle wygłosił bardzo oryginalne 
zdanie, a mówił o burmistrzu, niestety ja nie prowadziłem rozmów z dyrektorami. Myślę, że 
miał pan na myśli mojego zastępcę. Szanowni państwo, apeluję o zgodę. Apeluję  
o docenienie spraw szkoły publicznej. Apeluję o to, żebyście nie dawali się państwo 
wspólnie, żebyśmy się my nie dawali rozgrywać politycznie. W pełni podzielam zdanie 
pana przewodniczącego i wielu innych osób. Panie przewodniczący, z burmistrzem  
o strajku należało rozmawiać jak z adwokatem przed przystąpieniem do tego strajku, bo 
niektórzy nie powiedzieli jakie są przepisy i jakie prawa i obowiązki nakładają dla 
nauczycieli. Jeśli ma pan pretensje do burmistrza Nikitińskiego, że na spotkaniu  
z dyrektorami mówi o pewnych konsekwencjach prawnych, to wydaje mi się, że powinien 
pan go za to pochwalić. Szanowni państwo, popatrzcie na środowisko pedagogiczne, które 
zostało wpuszczone w bardzo złą sytuację. Popatrzcie na to, jak politycy rozgrywają sprawy 
pedagogów. Szkoła polska wymaga reformy, nauczyciele mają zarabiać więcej. Musimy 
wygrać konkurencję z innymi krajami, musimy być mądrzejsi, bardziej pracowici i bardziej 
wykształceni. Jeśli będziemy czynić tak poważne błędy jak niedopuszczanie maturzystów 
do egzaminu, to jak będziemy wyglądać wszyscy jako zbiorowość? Ja nie chcę w  żaden 
sposób wpływać na nauczycieli, ale dwugodzinna przerwa na zrobienie rady pedagogicznej 
i danie maturzystom kwalifikacji do przystąpienia do egzaminu, naprawdę nikomu nic by 
się nie stało, ale to ta polityka, która wchodzi do szkół przedstawiana przez wszystkie 
strony konfliktu, bo to, jeśli pan mówi – Rząd mógł, to pan musi mieć też świadomość  
o jakich kwotach mówimy, jak wygląda sytuacja państwa, w jakiej sytuacji się znaleźliśmy  
i nie może pan zapominać, że środowisko nauczycieli jest też podzielone i to co mówił pan 
Paweł Nikitiński delikatnie – o szpalerach wstydu, to proszę państwa, zdarzyły się takie 
sytuacje, że jedni nauczyciele prześladowali innych nauczycieli. Widzieliście to w Polsce. 
Tak nie może być. Jak chodziłem do podstawówki i chcieliśmy iść na wagary, to kilka osób 
nie chciało i były przez koleżanki i kolegów w jakiś sposób prześladowane. To się teraz 
wydarzyło w niektórych szkołach. To jest nie do przyjęcia, proszę państwa. Pedagodzy 
mają być elitą polskiego społeczeństwa. Elita też musi zarabiać. To nie może być tylko  
i wyłącznie powołanie. Gdybym ja zarządzał sprawami oświaty w Polsce i miałbym 
konkretnego partnera po stronie związków zawodowych, który by patrzył na oświatę 
poprzez pryzmat dobra tej oświaty, a nie poprzez pryzmat interesów, to byśmy te sprawy 
załatwili błyskawicznie. Nauczycielom trzeba dać narzędzia, trzeba ich wyposażyć  
w komputery, biurka, możliwość wykonywania określonej pracy w szkole, a nie w domu. 
Polska oświata wymaga reformy, ale reformy nie buduje się na konflikcie, bo ten konflikt 
doprowadzi do tego, o czym dzisiaj mówiła pani profesor Szkraba – jak stanę przed 
uczniami? To są poważne pytania, które trzeba sobie zadać. Proszę państwa, proszę was  
o to, nie dajcie się wpuścić w kanał konfliktu. Tu się próbuje rozgrywać kwestie, że 
burmistrz powiedział, że konsekwencje są takie. Tak, bo ustawa o rozwiązywaniu sporów 
zbiorowych, o związkach zawodowych mówi, że w trakcie strajku za czas nieprzepracowany 
płaci związek zawodowy i trzeba ludziom o tym powiedzieć, żeby wiedzieli. Żądanie od 
burmistrza, żeby zapłacił jest żądaniem bezprawnym i żaden burmistrz nie może zapłacić. 
Widzicie państwo, co się stało w Szczecinie. Radni wezwali prezydenta do określonego 
zachowania i wymyślono takie obejście prawa, przynajmniej w apelu, że będzie się dawać 
premie. Szanowni państwo, tak nie można. Nauczycielom należą się pieniądze za pracę i to 
dobre pieniądze, ale w trakcie strajku każdy, jeśli pracownik Dolnej Odry zastrajkuje to 
związki zawodowe muszą mu zapłacić, to jest normalna sytuacja, o której wielu nauczycieli 
nie wiedziało i gdybyśmy sobie rozmawiali o różnego rodzaju sprawach z nauczycielami, 
gdyby przyszli i powiedzieli – będziemy strajkować, jakie są nasze prawa, jakie są nasze 
obowiązki? To bardzo chętnie jako adwokat bym na to odpowiedział, natomiast wydaje mi 
się, że środowisko pedagogiczne o tym nie było poinformowane. To są dramatyczne 
sytuacje, ludzie mają kredyty, mają różnego rodzaju zobowiązania, a prawo mówi – nie 
możesz zapłacić burmistrzu. Nie róbmy ludziom nadziei w sytuacji beznadziejnej. Pani 
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profesor Szkraba dzisiaj to wszystko przedstawiła. Ja z tym sposobem myślenia się 
zgadzam, ale my nie możemy się wpuścić w pewne rzeczy, które nie mają podstaw 
prawnych. Szanowni państwo i panie Marku, mój przyjacielu, jeśli próbujesz budować 
konflikt, z dobrych intencji, to przewidź też skutki tego konfliktu. My za chwilę pójdziemy 
do szkoły, pójdziemy z dziećmi, pójdziemy z wnukami i będziemy musieli z naszymi 
pedagogami współpracować i mają olbrzymi szacunek za ciężką pracę, ale emocje czasami 
powodują, że ludzie się odrywają od wielu elementów, które dzisiaj są potrzebne. 
Wyobrażacie państwo sobie, że maturzyści powtarzają rok? To jest nie do wyobrażenia. To 
by było irracjonalne, to by było wbrew jakiejkolwiek logice, żeby uczeń, który 
przepracował, a powiedzenie – to wina Rządu jest powiedzeniem bezzasadnym proszę 
państwa. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - panie burmistrzu, uciekamy w politykę, a skoro…  
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn - panie przewodniczący… 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - przepraszam panie burmistrzu, skoro zwracałem uwagę 
panu radnemu przewodniczącemu Saneckiemu, a przypominam, że radny Trzepacz i radny 
Namieciński złożyli dzisiaj interpelacje, żeby wszystkich traktować jednakowo, przyjmuje tą 
uwagę do serca, staram się jednakowo, może faktycznie gdzieś uchybiłem, ale to błąd, ale 
w takich wypadku muszę także zwrócić uwagę panu burmistrzowi. Nie rozmawiajmy teraz  
o Rządzie, rozmawiajmy o gminie Gryfino. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – z panem przewodniczącym, 
szanuję pana zdanie, ale z nim się nie zgadzam. Po to są to wolne wnioski, pan dzisiaj  
w pierwszym punkcie porządku obrad dopuścił nauczycieli do głosu. Nie odzywałem się  
w tym punkcie, ale dopuścił pan do złamania porządku obrad, ale ja nie mam pretensji do 
nauczycieli. Mam pretensje do pana. Pan próbował nie dopuścić mnie do głosu. Pan 
próbuje teraz mi odebrać głos. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - nie odbieram panu głosu. Zwracam uwagę. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – a ja proszę pana uważam, że 
nasze społeczeństwo zasługuje na to, żebyśmy przeprowadzili między sobą szczerą 
dyskusję, przedstawili swoje argumenty i emocje starali się tonować i tylko dlatego się  
w tym momencie wypowiedziałem i jeszcze raz podkreślę głośno – moja wiedza dzisiaj jest 
w dużej części efektem pracy znakomitych nauczycieli, z którymi miałem do czynienia i za 
to im bardzo dziękuję. Szanuję środowisko nauczycielskie, ale znam bolączki tego 
środowiska. Wiem, że w oświacie reforma musi dotyczyć nie tylko wynagrodzeń, ale wielu 
innych kwestii, bo oświata to jeden z najważniejszych segmentów naszego państwa. 
Oświata musi być na najwyższym poziomie. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - panie burmistrzu, w związku z pewnymi rzeczami, które  
rozmijały się trochę z prawdą z pana strony, muszę odpowiedzieć. § 54 pkt 2 Statutu 
Gryfino mówi tak: „Przewodniczący Rady czuwa nad zachowaniem porządku obrad  
i sprawnym przebiegiem sesji. Jego decyzje w tym zakresie są ostateczne”. Podjąłem 
decyzję, że w związku z tym, że przyszła duża delegacja nauczycieli, powiedziałem  
w wyjątkowej sprawie, dopuszczę ich do głosu. Było to w ramach tego punktu, w którym 
jesteśmy teraz. Trudno by było, żeby ich przetrzymywać do końca sesji. Równocześnie, 
kiedy zarzucił mi pan teraz przed chwilą w swojej wypowiedzi, że nie dopuściłem pana do 
głosu, to nie jest prawda. Kiedy pan wychodził powiedziałem, że w wyjątkowej sprawie 
dopuszczam pana w trybie ad vocem, ponieważ tryb, który pan przytoczył nie ma 
uzasadnienia prawnego i na końcu pan stwierdził, że próbuję panu odebrać głos. 
Absolutnie nigdy nie próbowałem panu odebrać głosu, zwróciłem tylko panu uwagę. To 
reguluje także punkt 8 i pkt 9 paragrafu 54 Statutu Gminy Gryfino. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – panie przewodniczący, ad vocem, 
chciałem powiedzieć panu, że nie ma pan racji, ale nie będę wchodził w polemikę z panem 
dlatego, że powoływanie punktów, wskazywanie paragrafów oczywiście mógłbym panu to 
zreplikować. Nie będę tego robił dla dobra sprawy. Bardzo pana szanuję i proszę 
zachowywać równomierne traktowanie stron. 
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Przewodniczący Rady Rafał Guga - dobrze panie burmistrzu, gdybym był złośliwy 
powiedziałbym, że pan też nie ma racji, ale przez to, że szanuję pana, też nie chcę 
prowadzić tej dyskusji. 
Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Paweł Nikitiński – szanowny panie Marku 
Sanecki, chciałem w zasadzie poprosić o to samo, o co poprosił pan burmistrz Mieczysław 
Sawaryn. Ja nie mogę wziąć odpowiedzialności za interpretację słów, które są 
wypowiadane w poczuciu odpowiedzialności za środowisko nauczycielskie. Wie pan, ja 
uważam, że jeśli ktoś ma wiedzę o ryzykach dotyczących danego procesu, to powinien 
ludzi o tym informować i tak też zrobiliśmy na spotkaniu z dyrektorami, że co do kwestii 
związanej z koniecznością potrącenia wynagrodzenia, bo pan przecież dobrze wie, że 
nauczyciele pobierają część wynagrodzenia z góry, jest bezsporna, natomiast pozostaje 
kwestia interpretacji prawnej co do odpowiedzialności burmistrza w zakresie 
przetrzymywania środków w sposób nieuprawniony pobranych za okres strajku  
i potencjalnych naliczonych odsetek, ale moje stanowisko w tym zakresie było takie, że to 
określi prawo i nie chce zgadywać w tym miejscu, wskazuje na ryzyka. Pan burmistrz to 
podsumował. Czy to źle, że mówimy o takich ryzykach? Ja uważam, że o takich ryzykach 
trzeba mówić, bo wcale nam nie jest wesoło z tego powodu, że nauczyciele nie otrzymają 
wynagrodzenia. Powiem panu wprost – podczas mojego spotkania z przewodniczącą ZNP 
zapytałem jej, czy jej zdaniem władze gminy Gryfino w jakikolwiek sposób naruszyły 
godność strajkujących lub wpływały na strajkujących lub wypowiedziały się w sposób, 
który Związek Nauczycielstwa Polskiego uznaje za niewłaściwy. Odpowiedziała mi – tak, ty 
się tak wypowiedziałeś. Ja mówię – ja? Tak - mówi pani przewodnicząca – pan, panie Pawle 
się tak wypowiedział mówiąc, że strajkujący nie otrzymają wynagrodzenia. Ja 
odpowiedziałem pani przewodniczącej, że czułem się w obowiązku powiedzieć 
strajkującym przed strajkiem jakie będą jego skutki i zrobiłem to dlatego, że ZNP tego nie 
zrobiło, a w moim przekonaniu powinno to było zrobić. Co więcej, nie chciałem o tym 
mówić, ale pan burmistrz pięknie to spuentował, w jednym ze środowisk trwała taka 
dyskusja, gdzie pojawiły się elementy ostracyzmu wobec pracowników administracji  
i  obsługi i jedna z bardzo mądrych pań nauczycielek zadała pytanie swojej koleżance, 
która ochoczo szła z uwagami do pań z administracji i obsługi – a czy jeżeli ta grupa 
zawodowa następnego dnia zorganizuje strajk, czy ty będziesz z nimi strajkowała? Przecież 
wiemy doskonale, że regulacje płac dotyczące pracowników administracji i obsługi przy 
tym stanie prawnym są poza jakimkolwiek wpływem rządowym. One oczywiście mogą być 
doprowadzone do pewnego poziomu i w moim przekonaniu akurat środowisko naszych 
pracowników administracji i  obsługi w gminie Gryfino bardzo dobrze odczytało to dzięki 
także informacjom, które otrzymało. Współczujemy nauczycielom i życzylibyśmy sobie, 
żeby ten konflikt zakończył się tam gdzie trwa. My żadnego konfliktu w gminie Gryfino nie 
wywołujemy, nie wywołaliśmy i nie mamy zamiaru wywoływać. Tęsknimy do sytuacji,  
w której zostanie on zakończony i to jest nasze stanowisko od początku tego strajku 
poprzez jego trwanie i na zakończenie będzie takie samo. 
Radna Magdalena Pieczyńska – jako Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej chcielibyśmy na 
ręce pana burmistrza złożyć wniosek dotyczący sfinansowania dodatkowych zajęć dla 
uczniów oraz rozłożenia na raty zobowiązań nauczycieli. Ten wniosek nie jest długi, więc 
pozwolę szybko go przeczytać.      
Radna odczytała wniosek, który stanowi załącznik nr 46 do protokołu. 
Radna Magdalena Pieczyńska – klub Koalicji Obywatelskiej, radni i radne liczą na 
wyrozumiałość i realizację niniejszego wniosku. 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – dziękuję za założony apel. Gdyby 
przedstawiciele klubu Koalicji Obywatelskiej, tak? Czy europejskiej? Jak to się teraz 
nazywa? Obywatelskiej, tak? Wpadli do burmistrza na pięć minut, to by się dowiedzieli, że 
prowadzimy takie działania, właśnie w tym zakresie i że przygotowujemy się do rozłożenia 
na raty i oczywiście przygotowujemy się również do przeznaczenia określonych pieniędzy 
na zajęcia z gryfińską młodzieżą, bo pamiętajcie państwo, że strajk dotyczy również 
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rodziców, którzy z uwagi na informacje, jakie otrzymywali pobrali urlopy i niestety bardzo 
poważnie liczymy się z tym, że w okresie wakacji rodzice nie będą mogli poświęcić czasu 
swoim dzieciom i będziemy w tym kierunku współpracować ze środowiskiem 
pedagogicznym, a dyrektorzy szkoły spotykają się z panem burmistrzem Nikitińskim na 
bieżąco i chyba raz w tygodniu jest takie spotkanie organizowane zawsze. 
Radny Tomasz Namieciński – ja też w kwestii odwiedzin środowiska nauczycieli w dniu 
dzisiejszym. Ja powiem państwu tak – po wysłuchaniu tutaj przedstawicieli i pewnych 
zarzutów pod kątem w szczególności rady miejskiej mi jest bardzo przykro z tego co ja, 
jako radny usłyszałem i powiem państwu dlaczego. Przez dwadzieścia lat sam byłem 
związkowcem, pracowałem w Straży Granicznej, byłem wiceprzewodniczącym związków 
zawodowych Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej. Dwukrotnie brałem udział w 2008  
i 2009 roku w akcjach protestacyjnych, ponieważ my, jako funkcjonariusze mundurowi nie 
mogliśmy strajkować. Robiłem to oczywiście w ramach wolnego czasu, gdzie były 
organizowane wyjazdy wspólnie z funkcjonariuszami Policji i Straży Pożarnej, dwukrotnie 
na takim proteście byłem w Warszawie i robiłem to w ramach wolnego czasu. Dlaczego mi 
jest przykro? Dlatego drodzy państwo, że nas jest tutaj troszeczkę więcej. Jest pan 
burmistrz, jest pan burmistrz Nikitiński, jest pan Rafał Guga, pan Marcin Para, jestem ja, 
jest pani Ela Kasprzyk, jest pan Zenon Trzepacz, pan Zbyszek Kozakiewicz, pani Witowska, 
Wisińska. Ja jestem czwartą kadencję radnym i jeżeli jakiekolwiek uwagi pod względem 
rady miejskiej czy samorządu były kierowane, to jest mi przykro, bo my przerabialiśmy 
tutaj, pan burmistrz wspominał o tym w wystąpieniu na samym początku, my tutaj 
przechodziliśmy różne fazy, przechodziliśmy reorganizację szkół i zawsze, drodzy państwo  
nie wiem, czy pamiętacie, kwestia likwidacji szkoły w Radziszewie, kwestia likwidacji szkoły 
w Żabnicy, kwestia liceum ogólnokształcącego, sprzedaży przedszkola. Ja nie wiem, czy 
ludzie jeszcze o tym pamiętają. My, wydaje mi się, zachowaliśmy się tak jak trzeba w owym 
czasie i teraz zarzuty pod naszym kątem są dla mnie zupełnie niezrozumiałe. Oczywiście 
też uważam, ze należy szanować pracę nauczycieli, należy szanować nauczycieli. Jeżeli 
nauczyciele prowadzą spór, to powinni prowadzić go w określonych ramach prawnych, 
natomiast my też nie zapominajmy o jednej rzeczy, o rodzicach i o dzieciach i nie róbmy 
też z dzieci zakładników. 
Panie burmistrzu, chciałem złożyć wniosek, bo ostatnio jako sołtys nowo wybrany 
dostałem takie pismo podpisane przez pana Tomasza Milera, zastępcę, dotyczące 
sprzątania świata itd. Ten wniosek polegałby na tym, żebyśmy nie tylko my w lokalnych 
środowiskach takie pismo otrzymali, natomiast zachęcam, żeby takie pismo m.in. wysłać 
do starostwa powiatowego i do Agencji Nieruchomości Rolnej z tego względu, że nas się 
zachęca do tego, żebyśmy posprzątali koło siebie, okay, my to zrobimy, natomiast w dużej 
części na terenie naszej gminy jest mnóstwo działek, już nie mówię o drodze powiatowej  
w Gardnie i o sławetnych śmietnikach. Dzisiaj złożyłem taką interpelację do pana starosty. 
Niech każdy zarządca drogi, każdy zarządca działki zadba też o czystość na swoim terenie, 
bo to jest obowiązek i ja jeszcze będę namawiał w przyszłości pana burmistrza, żeby pan 
burmistrz wykonywał określone czynności kontrolne w tym zakresie, bo my możemy 
sprzątać pewne rzeczy, natomiast instytucje takie jak powiat, ANR, zarząd dróg 
wojewódzkich też muszą zadbać o to, żeby ta czystość w naszej gminie była, bo później 
panie burmistrzu to jest tak, że się mówi – to wy, gmina, to burmistrz, to wy, radni. Niech 
każdy zadba o swoje. Panie przewodniczący składam taki wniosek w chwili obecnej. 
Radny Zenon Trzepacz – ja też parę słów powiem odnośnie sytuacji jaka ma miejsce w tej 
chwili w oświacie. Nauczyciele mają prawo do strajku i mają prawo do wyższych 
wynagrodzeń, mnie w jakiś sposób ta sytuacja też, bo syn jest naukowcem z tytułem 
doktora, w tej chwili kończy habilitacje i zarabia 3,5 tys. zł na rękę, ale zmierzam do tego, 
że jakoś nie mogę się pogodzić z pewnymi zdarzeniami, które miały miejsce w okresie 
strajku. One zostały upublicznione i ja rozmawiam z mieszkańcami i ja przekazuję ich 
spostrzeżenia. Oni współczują w jakiś sposób nauczycielom, którzy zostali skrzywdzeni 
przez nauczycieli z własnego środowiska poprzez nieodpowiedzialne zachowania. Bo jak 



 26 

teraz taki nauczyciel ma przyjść do klasy siedmio-, ośmioklasistów, którzy doskonale się 
orientują w tej sytuacji, jaki on będzie miał autorytet? Mnie to przeraża, bo w tej chwili już 
wejście nauczyciela na lekcje jest problemem, bo uczeń ma większe prawa od nauczyciela, 
nad czym ja ubolewam, bo jak jest Rzecznik Praw Dziecka uważam, że powinien być 
rzecznik praw nauczyciela, bo w tej chwili na głowie jest system oświaty postawiony. Pan 
burmistrz powiedział, że trzeba zrobić reformę oświaty. Jak najprędzej, bo w pewnym 
momencie będzie już za późno, naszego społeczeństwa już nie będzie. Przykłady, jakie 
ostatnie wydarzenia miały miejsce, które w jakiś sposób zdeprecjonowały ten strajk, też 
mamy na własnym podwórku. Te szpalery to jest jeden element. Na przykład w czasie 
strajku ostentacyjnie, że jedziemy do Mc Donalda, czy się prowadzi jakieś zajęcia 
ogólnorozwojowe. Dzieci to widzą, dzieci to obserwują i dzielą się tymi spostrzeżeniami  
z otoczeniem i ten klimat wokół nauczycieli powstaje właśnie taki trochę kiepski. Uważam, 
że środowisko powinno bardziej zadbać o to. Ja pamiętam rok 1970. Strajk ma swój wymiar, 
to jest wydarzenie, to jest bardzo ważny fakt w życiu ludzi, którzy o coś walczą, a w tej 
chwili w moim przekonaniu ten strajk przybrał charakter takiego może nie pikniku, ale 
momentami odnoszę takie wrażenie, że niektórzy nauczyciele nie wiedzą, nie znają się, nie 
wiedzą o co walczą i  jak powinien wyglądać prawdziwy strajk. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - ja przepraszam, panie radny, niektórzy to nie wszyscy, 
proszę nie generalizować, mówmy o konkretnych przypadkach i najlepiej o przypadkach  
z terenu naszej gminy. 
Radny Zenon Trzepacz – ale ja mówiłem właśnie z terenu naszej gminy, także proszę nie 
komentować każdej sytuacji… 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - to pan na razie komentuje zachowanie nauczycieli 
generalizując, określając, że wszyscy jadą do Mc Donalda. To jest nieprawda. 
Radny Zenon Trzepacz - jak pan odsłucha początek mojej wypowiedzi, to ja wyraźnie 
powiedziałem o co chodzi w tym wszystkim. Druga sprawa, już zostawię temat nauczycieli, 
szkoda mi tego środowiska, naprawdę szkoda mi autentycznie tego środowiska. Szanowni 
państwo, apel do radnych, do nas wszystkich, bo niektórzy radni chyba tak bardzo 
uwierzyli w swój silny mandat, że nawet przez telefon potrafią się bardzo agresywnie 
zachowywać w stosunku do urzędników, nie mając świadomości, że ktoś w danym 
momencie jest jeszcze w gabinecie i słyszy tą rozmowę. Uważam, że sytuacje takie to są 
zachowania skandaliczne. Mandat radnego upoważnia właśnie do zachowań właściwych 
nawet i przez telefon. Proponuję, żeby ten poziom agresji naprawdę obniżać, bo my się 
niedługo pozabijamy. 
Przewodniczący Rady Rafał Guga - oczywiście pan radny Zenon Trzepacz ma dużo racji, ale 
też panie radny prosiłbym o nie generalizowanie, bo znowu pada, że któryś tam radny, 
proszę załatwmy tę sprawę w taki sposób, że pan przekaże mi, który to był radny. Ja  
z radnym podejmę rozmowę na ten temat. 
Radny Zenon Trzepacz - oczywiście, ja przekażę to.  
Przewodniczący Rady Rafał Guga – bo to też nie może być tak, że… 
Radny Zenon Trzepacz - oczywiście nie na całe środowisko, ja wiem, ale to akurat było do 
wszystkich. Ja podałem tylko przykład. 
Radny Marek Sanecki – panie burmistrzu, proszę, żeby pan zbadał jak to jest z tymi 
wynagrodzeniami nauczycieli w kwestii strajku, bo według wiedzy, którą ja posiadam to nie 
jest tak, że nauczyciele nie mają za okres strajku dostać całej wypłaty, tylko nie mają 
dostać, według tej wiedzy, którą ja posiadam wynagrodzenia zasadniczego. Powinni dostać 
dodatki za wysługę lat, za wychowawstwo i motywacyjny. Taka jest moja wiedza. Proszę 
sprawdzić jak prawo na ten temat mówi.   
Radny Władysław Sobczak – przysłuchując się tej naszej debacie, jeśli chodzi właśnie o te 
strajki nikt nie wspomniał o tych naszych, znaczy wspomina się tak odruchowo  
o rodzicach. Ja akurat będąc na takim jednym spotkaniu, gdzieś w kuluarach usłyszałem 
zdanie - a dlaczego nikt nie wspomni o tym, kto odda nam pieniądze za nasze bilety 
miesięczne, które kupiliśmy dzieciom, młodzieży, a oni w tej chwili nigdzie nie jeżdżą na te 
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bilety. Nigdy… Za darmo do szkoły średniej jeżdżą? Nie wiem. Z Sobiemyśla, jeżdżą 
podejrzewam na Lagunę, u mnie z Wełtynia jakoś nie jeżdżą. W każdym bądź razie takie 
zdanie też słyszałem, a poza tym jest mi niezmiernie przykro jak usłyszałem od żony, 
notabene jest też nauczycielem, niektórzy stwierdzą, że cóż to za nauczyciel religii prawda, 
ale jednak jest. Ukończyła wydział teologii i również pedagogikę i jest nauczycielem religii 
w szkole w Gardnie i opowiada mi takie rzeczy, od których mi akurat  jest mi niewesoło. Ja 
w swoim życiu również strajkowałem w latach 80-tych, kiedy życie ludzkie nie miało 
żadnego znaczenia i strajk to był strajk, ale w tej chwili kiedy mówi, że ci, którzy nie 
strajkują uciekają przed tymi, którzy strajkują, chowają się po kątach, bo się boją. Bo się 
boją.  
Radna Jolanta Witowska – ja inne sprawy chciałam poruszyć. Zrobiło się ciepło, mamy 
nową przestrzeń rekreacyjną, mówię o  terenie na Górce Miłości i tam jest problem. Co raz 
więcej osób odwiedza to miejsce i kosze, które tam stoją w mojej ocenie i nie tylko mojej 
jest ich zbyt mało, zapewne są też opróżniane za rzadko dlatego bardzo proszę  
o uporządkowanie tego tematu. Jeszcze jest prośba taka, ja to zgłaszałam u pana 
naczelnika, jest także potrzeba dostawienia koszy na ulicy Słonecznej. Mówię o obszarze 
tym zrewitalizowanym, zagospodarowanym, bo to jest jakaś przestrzeń odpowiednia. Tam 
dzisiaj dużo osób spaceruje, także proszę ten temat rozwiązać. 
 
Przewodniczący rady przypomniał radnym o terminie na składanie oświadczeń 
majątkowych, do 30 kwietnia br. Poinformował o wspólnym posiedzeniu komisji w sprawie 
harmonogramu budowy i remontów dróg w dniu 13 maja br. o godz. 12:00. 
 
Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn – chciałbym państwa zaprosić na 
Dni Gryfina, które będą odbywać się od 1 maja na nabrzeżu. Szanowni państwo, starajmy 
się w gminie Gryfino dawać przykład i zakopywać wszystkie różnice, które nas dzielą, bo ja 
widzę te emocje i martwi mnie to bardzo. Myślę, że tak jak dzisiaj pani Jolanta Witowska 
wystąpiła w bardzo ważnych sprawach, wydawałoby się, że cóż tam jeden kosz, czy dwa, 
ale to jest  problem. My też się przygotowujemy w gminie Gryfino i wiele pań przychodzi na 
dyżur, starszych, panów i sygnalizują brak ławek na terenie miasta, na których po prostu 
można by było siąść i wypocząć i tu też chciałem panu przewodniczącemu powiedzieć, że 
te dyskusje i ta swoboda w wolnych wnioskach jest ważna, bo my jesteśmy otwarci na 
państwa oczekiwania. Zapraszam na Dni Gryfina i szanowni państwo spierajmy się pięknie, 
bo spór jest zawsze budujący. Jeśli jest tylko prowadzony na racjonalnych zasadach, to 
prowadzi do wniosków, które nam powinny poprawić życie. 
 
Przewodniczący Rady Rafał Guga odczytał informację z Gryfińskiego Domu Kultury dot. 
gminnych uroczystości Święta Narodowego 3 maja o godz. 10:00 w kościele na Górnym 
Tarasie i Międzynarodowego Dnia Zwycięstwa 8 maja o godz. 12:00 na Cmentarzu 
Komunalnym (Golgota Wschodu). Przewodniczący poinformował, że następna sesja 
planowana jest na dzień 30 maja 2019 r. godz. 10:00. 
 
W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Rafał Guga zamknął 
obrady VIII sesji Rady Miejskiej w Gryfinie. 
 
Integralną część protokołu stanowią załączniki:  
1. Listy obecności radnych - załącznik nr 1, załącznik nr 2  
2. Lista obecności sołtysów– załącznik nr 3 
3. Lista obecności zaproszonych gości – załącznik nr 4 
4. Porządek obrad sesji – załącznik nr 5 
5. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem protokołu z VII sesji – załącznik nr 6 
6. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem zmiany porządku obrad – załącznik nr 7 
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7. Apel nauczycieli strajkujących w placówkach oświatowych w Gminie Gryfino, do władz 
Gminy Gryfino - załącznik nr 8  

8. Interpelacje radnego Piotra Zwolińskiego - załącznik nr 9 
9. Interpelacje radnej Wandy Hołub - załącznik nr 10  
10. Interpelacja radnego Macieja Puzika i radnej Magdaleny Pieczyńskiej - załącznik nr 11  
11. Interpelacje radnego Tomasza Namiecińskiego - załącznik nr 12 
12.  Interpelacje radnego Piotra Romanicza - załącznik nr 13  
13. Interpelacja radnego Marka Saneckiego – załącznik nr 14 
14. Interpelacje radnego Rafała Gugi - załącznik nr 15 
15.  Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r. – 
załącznik nr 16 

16. Stanowiska komisji rady - załącznik nr 17  
17. Interpelacja radnego Tomasza Namiecińskiego - załącznik nr 18  
18. Informacja na temat stanu melioracji na terenie gminy Gryfino, inwestycji 

zrealizowanych w tym zakresie przez gminę latach 2014-2018 oraz planów dalszych 
działań dotyczących melioracji – załącznik nr 19  

19. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem uchwały w sprawie desygnowania radnych 
Rady Miejskiej w Gryfinie do pracy w Zespole do spraw budżetu obywatelskiego –  
załącznik nr 20 

20. UCHWAŁA NR VIII/61/19 - załącznik nr 21 
21. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń – załącznik nr 22 

22. UCHWAŁA NR VIII/62/19 - załącznik nr 23 
23. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości 
gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Żórawie – załącznik nr 24 

24. UCHWAŁA NR VIII/63/19 - załącznik nr 25 
25. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych w budynku przy  
ul. Wincentego Witosa 1, 1a, 1b, 3 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy ich 
sprzedaży – załącznik nr 26 

26. UCHWAŁA NR VIII/64/19 - załącznik nr 27 
27. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu – 
załącznik nr 28 

28. UCHWAŁA NR VIII/65/19 - załącznik nr 29 
29. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej, położonej  
w obrębie ewidencyjnym Daleszewo na rzecz aktualnego użytkownika wieczystego – 
załącznik nr 30 

30. UCHWAŁA NR VIII/66/19 - załącznik nr 31 
31. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian  

w statucie Biblioteki Publicznej w Gryfinie – załącznik nr 32 
32. UCHWAŁA NR VIII/67/19 - załącznik nr 33 
33. Kserokopia skargi pana …*), przekazanej Radzie Miejskiej przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową pismem z dnia 1 marca 2019 r. - załącznik nr 34  
34. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie pozostawienia 

bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino – załącznik  
nr 35 

35. UCHWAŁA NR VIII/68/19 - załącznik nr 36 
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36. Pismo Prokuratury Rejonowej w Gryfinie do Rady Miejskiej w Gryfinie o zmianę 
Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków z dnia 15 marca 2019 r. - 
załącznik nr 37  

37. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie przyjęcia 
projektu zmiany Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
obowiązującego na terenie Gminy Gryfino - załącznik nr 38 

38. UCHWAŁA NR VIII/69/19 - załącznik nr 39 
39. Pismo sołtysa oraz Rady sołeckiej Drzenina z dnia 11 kwietnia 2019 r.  - załącznik nr 40 
40. Pismo rolników z sołectwa Żelisławiec - załącznik nr 41 
41. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie skierowania 

apelu do Dyrektora Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy  
w Szczecinie oraz do Posłów i Senatorów Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - 
załącznik nr 42 

42. Wydruk wyników głosowania za przyjęciem projektu uchwały w sprawie zmian budżetu 
Gminy Gryfino na 2019 rok – załącznik nr 43 

43. UCHWAŁA NR VIII/70/19 - załącznik nr 44 
44. Informacja Burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym  

i z wykonania uchwał Rady - załącznik nr 45 
45. Wniosek Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej dotyczący sfinansowania dodatkowych 

zajęć dla uczniów oraz rozłożenia na raty zobowiązań nauczycieli - załącznik nr 46. 
 
 
 
Protokół sporządziła:  
           inspektor 

 
Agnieszka Grzegorczyk 

PRZEWODNICZĄCY RADY 

Rafał Guga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*) – wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia  
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Agnieszka Grzegorczyk – 
Inspektor w Biurze Obsługi Rady. 


